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După prima decadă a lunii
fl alisiunile și asigurările trebuie si 

acoperire în tone de cărbune
! Am făcut, facem și vom face referiri 
Ila asigurările pe care cadre cu munci de 

răspundere din conducerile întreprinderi- 
Ilor miniere ni le-au dat la începutul a- 

nului. Chiar dacă unii nu sînt de acord, 
vom face aceste trimiteri dintr-o logică 

I simplă: între cuvînt și faptă trebuie să 
fie întotdeauna o deplină concordanță, 

I mai ales cînd prin natura funcției, prin 
promisiunea pe care o faci, angajezi în- 

| tregul colectiv.
I Așa stînd lucrurile, să revenim la de- 
I cada pe care am încheiat-o cu toate ciu

dățeniile ei. JJe ce „ciudățenii" ? Păi cum 
altfel poate 
nă martie a

I .către șapte 
I nea, Petrila, 
I Bărbăteni și 
| acestei luni 

Lupeni ? Ca
I că in primele trei zile ale lunii toate uni- 
i tățile au înregistrat restanțe. Ce s-a schitu- 
I baț odată cu încheierea trimestrului? Oa

menii au fost aceiași, locurile de muncă 
aceleași, condițiile de lucru aceleași, nu
mai rezultatele au fost total diferite de 
la o zi Ia alta. Și să exemplificăm: mina 
Petrila încheie luna cu un plus de 2 418 
tone, iar în ziua de 1 aprilie rămîne res
tantă cu 617 de tone ; I.M. Anînoasa ex
trage în 31 martie peste plan 162 de to-

ne, iar în ziua de 1 înregistrează un mi
nus de 586 de tone ; I.M. Paroșeni înche
ie luna cu plus 34 de tone, iar ziua de 1 
aprilie cu o nerealizare de 1 047 tone. Și 
exemplele ar putea continua. Nu vi se 
par prea mari diferențele de la o zi la 
alta, tovarăși directori, președinți de 
c.o.m.., și șefi de sectoare?

Da, se găsesc și explicații și justifi
cări. Dar nu de justificări și explicații 
este nevoie, ci de tonele de cărbune pe 
care le-ați promis cu optimism la înce
putul anului. „Capacitățile actuale de pro
ducție, ritmul intens cu care se pregătesc 
cele viitoare asigură îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan" — ing. Aurel 
Brînduș, directorul I.M. Petrila — 23 ia
nuarie 1980 ; „Iinia de front, dotarea teh
nică de care dispunem și nlasarea cu e-

fi categorisit faptul că lu- 
fost încheiată cu plusuri de 
întreprinderi (respectiv Lo- 
Aninoasa, Paroșeni, Lupeni, 
Uricani) iar prima decadă a 
numai de către Bărbăteni și fective se ridică la nivelul sarcinilor a- 
să nu mai vorbim de faptul cestui an. Sînt create, deci, principalele 

condiții pentru îndeplinirea planului", 
Mircea Popescu, inginer șef al I.M. Ani* 
noăsa, 19 ianuarie 1980; „Cu toate că, 
așa cum mai spuneam, planul de produc
ție crește de la o lună la alta, de ia un 
trimestru la altul, în medie cu 3 la sută, 
conducerea minei a luat o serie de mă
suri care să vizeze realizarea și depăși-
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Vineri dimineața, în sta

țiunea Predea!, a avut loc o 
solemnitate în cadrul că
reia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, 
fost înmînâtă Diploma 
cetățean do onoare al 
șului Bari, împreună 
„Caravela de argint" — 
bolul orașului — și 
lia de aur „Aldo Moro“, în 
semn de profund omagiu, 
din partea locuitorilor mu
nicipalității italiene față de 
șeful statului român, față do 
activitatea sa prodigioasă, 
consacrată întăririi priete
niei tradiționale româno- 
italiene, cauzei păcii, des
tinderii securității interna
ționale .colaborării și 
țelegerii între popoare.

In cadrul ceremoniei 
luat cuvântul prof, dr. 
nato dell Andro, 
membru în Consiliul Națio
nal al Partidului Democrat- 
Creștin, președintele Aso
ciației de prietenie Italia- 
România din regiunea Pu
glia, membru. în conducerea 
Asociației „Prietenii lui 
Aldo Moro“, conducătorul 
delegației municipalității o- 
rașului Bari, care ne vizi
tează țara, prof. dr. Arturo 
Mastroroco prim vice-pri-

i-a 
de 

ora- 
cu 

sim- 
Meda-

îri-

au 
Re- 

deputat,

mar al orașului Bari, mem
bru al secretariatului Co
mitetului provincial al parii* 
dului Socialist Italian si 
prof. dr. Vincezo Birietti, 
magistrat, șeful grupului de- 
mocrat-creștin din consi
liul municipal al orașului 
Bari, care au dat o înaltă a- 
preciere politicii de pace, 
prietenie și colaborare pro
movată de România pe are
na mondială, politică al 
căței făuritor și promotor 
consecvent este președin
tele Nicolae C'eji.ses, u. bi 
au exprimat, totodată, sen
timentele de profundă sti
mă și prețuire față de șeful 
statului român, față de con
tribuția sa remarcabilă la 
dezvoltarea si extinderea re
lațiilor româno-italiene, fa
tă de neobosita sa activi
tate închinată triumfului 
idealurilor nobile de liber
tate, independentă si pro- 

prielenie și 
lumii ton

gres, de pace, 
colaborare ale 
temporane.

Conducătorul 
municipalității orașului Bari 
a înminat, apoi, președin
telui Nicolae Ceaușescu 
Diploma de cetățean de o- 
noare al ora.sulu.1 Bari,pe 
care este scris : „Cetățenia 
de onoare președintelui Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, pentru

Indicatori economici superiori prevederilor
Expresie a eforturilor 

colectivelor de muncă din 
întreprinderile industriale 
din Valea Jiului de a ob
ține în acest ultim an al 
cincinalului realizări 
nomice cit mai bune, 
mestrul I al anului a 
încheiat cu rezultate
ritorii la o seamă, de ii» 
dicatori de plan. Bunăoti-

ei», 
tri- 
fost 
me-

ră, planul la producția 
glpbală a fost depășit în 
trimestrul I cu 7 183 mii 
lei. Cele mai mari depă
șiri la acest indicator 
ie.au obținut C.M.V.J. —. 
plus 1 486 mii lei,*

ac* 
dem- 

co- 
între

Nicolae 
felicitat 
deleg*-, 

orașului

gindirea sa politică și 
livitatea în favoarea 
nității umane, a păcii, 
labo rării și prieteniei
popoare, pentru contribuția 
sa la raporturile dintre Bari 
și națiunea prietenă româ
nă". Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt înmînate, 
de asemenea,, „Caravela de 
argint" — simbolul orașu
lui Bari — și Medalia de 
aur „Aldo Moro“.

Președintele 
Ceaușescu a fost 
cordial de membrii 
(ici municipalității
Rari. De asemenea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
felicitai cu căldură de tova
rășii din conducerea de 
partid și de stat prezenți la 
ceremonie.

Mulțumind pentru cddcle 
anrecieri la adresa Româ
niei, a poporului român, pen
tru urările și sentimentele 
ce i-au fost exprimate, pen
tru distincțiile ce i-au fost 
înmînate., a luat cu vîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In încheierea solemnită
ții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
prezenți s-au întreținut, în- 
tr-o atmosfera de caldă pri
etenie, cu oaspeții italieni.

I.U.M.P. — plus 6 500 mii 
lei, I.R.l.U.M.P. — plus 
673 prii Iei. Depășiri la a. 
cest indicator an înregis
trat și Fabrica de morărit 
și panificație, Fabrica de 
produse lactate, U.F.E.T. 
și întreprinderea de tri
cotaje.

(Continuare în pag. a 2-a)

Necesitatea intensificării
acțiunilor de înfrumusețare

> ■*

Deși timpul nu a fost în
totdeauna prielnic,. mulți 
cetățeni ai municipiului nos
tru, grupuri de tineri, de- 
putați, lucrători ai consili
ilor populare și ai sectoa
relor de gospodărie comu
nală și locativă, au ieșit in 
prima parte a lunii aprilie 
la acțiuni de înfrumusețare 
a localităților.

Este însă necesar ca în 
toate localitățile Văii Jiu
lui, acțiunile de înfrumuse
țare și bună gospodărie să 
fie mult intensificate în 
Zilele ce urmează. Depută
ții, comitetele asociațiilor 
de locatari, responsabilii de 
blocuri și de scări, membrii 
organizațiilor democrației și 
unității socialiste, comisiile 
de femei și de Cruce Roșie, 
toți cetățenii, făcînd un 
front amplu de acțiune, ca
re să cuprindă toate blocu
rile, cartierele și străzile 
sînt chemați să acționeze

azi și mîine pentru termi
narea plantărilor de arbori 
și arbuști ornamentali, întro
narea ordinii și curățeniei 
pe zonele verzi la toate blo
curile, în cartiere și pe 
străzi. De peste tot, restu
rile vegetale și alte rezi
duuri trebuie strînse și de
puse în containere pentru 
a fi transportate în afara o- 
rașelor. împreună cu cetă
țenii, oamenii sectoarelor 
de gospodărire comunală 
și locativă să depună efor
turi sporite, folosind la 
maximum toate utilajele 
de transport de care dispun, 
pentru îndepărtarea nisipu
lui, zgurei, pietrelor șia, 
reziduurilor de pe toate 
străzile, de la toate punctele 
gospodărești. Conducerile 
acestor sectoare să asigu
re transportarea reziduuri

Jnerția și lipsa de interes, 
frîne In calea recuperării și 

revalorificării resurselor materiale

16 000 tone cărbune peste prevederi.
Fotoreporterul nostru începutul. anului pînă 

Gheorghe Olteanu a sur- ieri: 16 272 tone. Grija fa- 
prins un grup mai 
meros de mineri de 
sectorul IV al I.M. 
peni, cel mai mare 
tor productiv al 
Jiului și, totodată, 
plusul cel mai ridicat 
de cărbune extras de la

nu
la

Lu- 
sec- 
Văii 

cu

ță de buna gospodărire a 
mijloacelor tehnice, date 
îM folosință și a ma
terialelor este reflec

tată de cele peste 2 000 000 
lei economii obținute la ‘ 
costurile de producție 
planificate. (A.II.)

Un recent control Ia mai 
multe unități industriale 
din Valea Jiului, întreprins 
de organe de control 
competente, a pus în eviden
ță o stare de lucruri cu to
tul necorespunzătoare in
tr-un domeniu in care, dat 
fiind importanța sa deosebi
tă, se impune o răspundere 
și preocupare pe măsură : 
recuperarea și valorificarea 
Resurselor materiale refolo- 
sibile. Situația trebuie să 
dea de gîndit cu atit mai 
mult, cu cit, în baza indi
cațiilor conducerii de 
partid, a prevederilor De
cretului 465, tuturor unită
ților economice li s-au tra
sat' sarcini precise.

Dar ce «s-a găsit, după 3 
luni de Ia publicarea de
cretului sus-amintit, la une
le întreprinderi? In primul 
rînd lipsă de ordine în de
pozitarea și sortarea mate
rialelor, mai ales a metale
lor refolosibile — exemple 
S-au găsit suficiente lă ini-

nele ’Petrila, Livezeni, A- 
ninoasa. Mai mult : nume
roase materiale, mai pre
cis piese, subansamble noi, 
erau aruncate la fier ve
chi. Bunăoară, la turnăto
ria I.U.M.P. au fost gtsite 
motoare, cărucioare, precum 
și armături TH noi, tăiate 
și trimise de la unele între
prinderi miniere Ia retopit. 
La secția bobina; Varnija 
a apărut de mai mult timp 
un adevărat cimitir de mo
toare electrice fața de u 
căror existentă și stare 
în care șe află, unitățile ca
re le-au expediat nu dove
desc nici un interes, în po
fida faptului că unele pot fi 
recondiționate, iar altele 
conțin materiale de mare 
valoare care pot fi refolosi- 
te.

Acestor constatări le-a ur
mat o analiză la nivelul

I. DUBF.K

(Continuare in pag. a 2-al
lor pe măsură strîngerii lor 
de către cetățeni de pe zo
nele verzi și din gospodării. 
Subliniem din nou cerința 
îndreptățită ca porțiunile ' 
centrale ale străzilor și 
trotuarelor din localități să 
fie spălate de oamenii de 
la salubrizare și de a se 
transporta operativ grăme
zile de aluviuni depuse pe 
trotuare.

Intre blocuri, cartiere și 
străzi, să se desfășoare sus
ținute, întreceri pentru spo
rirea dotațiilor edilitare, în 
special a spațiilor de joacă 
pentru copii, pentru o per
manentă gospodărire și în
frumusețare.

Să folosim din plin ziua 
de azi și de mîine pentru 
noi realizări în înfrumuse
țarea tuturor localităților 
noastre 1

ÎN FABRICAȚIE PROPRIE
»

Recenl, în incinta secției de stilpi hi
draulici Vulcan a 1.R.I.U.M.P, s-a des
chis o expoziție cu agregare de comanda 
a susținerilor mecanizate din minele de 
cărbune. Au fost prezentate cele mai 
semnificative realizări obținute de con
structorii hidraulicleni din Vulcan : agre
gat hidraulic ACH 40/20 pentru a- 
limentarea cu emulsie a stilpilor hi
draulici la o presiune de 200 at.; bloc 
de comandă hidraulică pentru co
manda susținerilor mecanizate cu 
o presiune de regim de 200 al. ; distribui
tor rotativ pentru susțineri mecanizate 
la un regim de presiune de 250-300 at.; 
bloc de supape pentru complexe meca
nizate cu admisie și reglaj al presiunii 
pînă la 450 al. ; stilpi hidraulici de di
ferite dimensiuni și înălțimi etc.

In clișeu, maistrul Ovidiu Bărbules- 
cu, în fața blocului de comandă hidrau
lică. (Ion BÂLOIJ.
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rea acestora" — ing. Emeric Kovacs, 
directorul I.M. Paroșeni, 18 ianuarie 1980; 
„Traducerea în viață, chiar din luna ia
nuarie, a acestor măsuri, dau garanția că 
sarcinile pe anul 1980 și pe întregul cin
cinal vor fi îndeplinite", ing. Carol Schre- 
ter, directorul" minei Uricani 20 ianuarie 
1980, Numai că, prima ..decadă ă lunii a- 
prilie ca și multe, prea], nîulte zile din pri
mul trimestru, nu confirmă aceste promi
siuni. Dovadă stă faptul că mina Aninoa- 
șa acumulează de la începutul anului o 
restanță de aproape 15 000 tone; l.M. Pa
roșeni a pierdut in prima decadă a lunii 
plusul de 3 900 de tone acumulat vreme 
de Un trimestru și Ia zi, are o Testanță 
de peste 1800 tone; l.M. Uricani a mai 
adăugat, într-o singură decadă, la minu
sul trimestrului încă 3 848 de tone, tota-' 
lîztrid-peste 6 000 de tone restanță, iar 
l.M. Petrila mai are, după primele 10 zi
le. din aprilie din plusul de 5 892 de to
ne, doar 1 852 de tone. Ca să nu mai vor
bim de faptul că la mina Lonea restanța 
lunii aprilie crește zilnic cu peste, 700 de 
tone, contrar tuturor promisiunilor, că la

Dîlja minusul a ajuns la peste 6 000 de 
tone- iar la Livezeni Ia 4 236, care se adau
gă restanței exagerat de mari din primul 
trimestru.

Este cunoscut faptul că în acest al 
doilea țrimeslru sarcinile de pian sînt spo
rite față de primul trimestru. Dar acest 
lucru a fost cunoscut și în ianuarie, cînd 
cadre din conducerile tuturor minelor 
și-au manifestat optimismul șt, așa cum 
s-a văzut, au dat» asigurări de realizare a 
planului la extracția de cărbune. Și tot 
atît de cunoscut este și faptul că s-au lu
at măsuri bine gîndite. Am dori chiar să 
subliniem acest lucru. Nu de măsuri bu
ne ducem -lipsă, ci de fermitate și perse
verență în aplicarea lor. Este cerința e- 
sențială a îmbunătățirii continue a condi
țiilor care să asigure exploatarea rațio
nală, la capacitate a dotării tehnice, creș
terea productivității muncii în fiecare 
front de lucru. La care am adăuga nece
sitatea ca organizațiile de partid, cele de 
sindicat și U.T.C., conducerile colective 
sa acționeze cu mai multă hotărîre pen
tru întărirea ordinii, și disciplinei, a răs
punderii fiecărui om al muncii față de în
deplinirea sarcinilor și a angajamentelor 
asumate.

însemnări 
de vacanță

• Simpozion. Azi, ora 
10, la Liceul de materna, 
tică-fizică Petroșani are 
loc simpozionul „De 15 
ani în fruntea țării", de
dicat vieții și activității 
tovarășului ..Nicolae 
Ceaușeșcu. Tot la acest 
liceu, marți, 15 aprilie, șe 
va desfășura expunerea 
„Județul Hunedoara și 
municipiul . Petroșani pe 
coordonatele progresului 
economic și, sbciâl".

• Expoziție. La Casa 
pionierilor și șoimilor 
patriei din Petrila este 
deschjsă o expoziție de 
creație tehnico-științifică 
și artistică, care a fost 
vizitată pînă.' acum de 
peste 500 de elevi din șco
lile orașului,.,

• Tabără autofinanțată. 
Liceul industrial Vulcan

perioa-a deschis pentru 
da 12-19 aprilie la cabana 
pasul Vîlcan o tabără au. 
tofinanțată de schi.

Frîne în calea recuperam și ,
revalorificării resurselor materiale

(Urmare din pagina I)

C.M.V.J. cu cadre din com
partimentele mecanic și 
coiittibilitate, analiză care a 
confirmat multe -din neregu
lile găsite .interior. S-a su
bliniat cu claritate că mul
te piese, subansamble nu 
sînt recuperate chiar din 
subteran. Este vorba mai a- 
les de reductoare, carcase, 
cuplaje hidraulice, axe ca
pelate, scocuri de transpor
toare, cabluri etc. Multe 
piese și subansamble noi 
sînt cerute cu insistență de 
către unități, dar nu se ac
ționează cu fermitate pentru 
recuperarea și mai 
pentru recofjdiționarea 
Acest lucru nu denotă 
ceva decît risipă; lipsa 
ritului gospodăresc, inerție, 
mai precis, faptul ca multe 
măsuri cuprinse în progra
mul de acțiune elaborat la 
nivelul C.M.V.J. încă din 
luna februarie a.c. privind 
recuperarea și valorificarea

ales 
lor. 
alt- 
spi-

resurselor materiale, deși au schimb la minele Aninoasa, 
termen scadent, nu s-a tre
cut cu toată fermitatea <a în
făptuirea lor. In privința re- 
condiționărilor este evident- 
că mulți, în loc să-și bată 
capul pentru a asigura con
fecționarea unor piese în 
atelierele proprii, cer piese 
noi. Desigur, e mai comod 
așa, deși e mult mai costisi

tor. Pentru a pune capăt aces
tei mentalități, în cadrul ana
lizei la. care ne referim s-a 
subliniat o măsură pe cît 
de fermă, pe atît de bine
venită : nu se mai dau piese 
de schimb noi acelor. uni
tăți care nu au trecut la 
confecționarea și recondițio- 
harea reperelor prevăzute 
în programele de măsuri e- 
laborate în acest sens. Es
te adevărat că a demarat 
bine această acțiune la mi
nele' Lupeni, Paroșeni, Uri
cani, iar în ultimul timp și 
la minele Petrila și Vulcan.

se acționează

La mina Livezeni — incinta Maleia. 
Foto : I. LICEU

Lonea, Băibăteni, Live.zeni. 
Dar, rău e faptul că și a- 
colo unde sînt deja reali
zări meritorii în confecțio
narea și recoiidiționarea u- 
nor' piese de mare valoare 
pentru producție, nu s-a fă
cut ceea ce era strict ne
cesar — evidențierea lor 
din punct de vedere valoric 
și cantitativ. Or, este o ce
rință strict necesară pentru 
a cărei soluționare compar
timentele electromecanic și 
contabilitate ale unităților 
trebuie să colaboreze efec
tiv și eficient.

Cu mai multă fermitate se 
cere acționat și pentru valo
rificarea unor materiale re
folosibile prin expedierea 
lor Ia centrele întreprinde
rii de recuperare și valori
ficare a materialelor refo
losibile. Dacă pe primul 
trimestru la nivelul C.M.V.J. 
s-au obținut unele rezultate, 
reafizîndu-se sarcinile de 
predare la unele sortimente, 
la altele nu s-au obținut re

ia 
fierul vechi, dar nici la ce
lelalte metale, (bronz, alurni-

zultatele scontate. Nici

niu, plumb ele.) nu există 
o preocupare pe măsura 
condițiilor existente pentru 
a fi revalorificate. Astfel, 
în afara minelor Lonea, Dîl- 
ja, Lupeni și i.R.LU.M.P. 
care și-au depășit sarcinile ' 
la- predarea fierului vechi, 
■celelalte unități, inclusiv
C.M.V.J., an rămas sub plan- 
la această activitate. Ace
leași neajunsuri persistă și 
în colectarea, sortarea, ex
pedierea și a altor materia
le — anvelope, benzi, cizme 
de cauciuc degradate, u- 
leiuri uzate, Sticlă ele. Mul
te din aceste materiale nu 
ajung la centrele de valori
ficare și datorită inerției a- 
cestui centru, care deși fi
ințează într-o nouă formă 
organizatorică se mișcă 
ritm, prea lent față de 
bligațiiie multiple ce-i 
tră in atribuții. Insuficient 
sprijin există pentru unele 
întreprinderi (exemplu l.M. 
Aniiioașa) din partea Auto
bazei I.T.A. pentru transpor
tul materialelor recuperabi
le. Or, finalizarea acestei 
importante activități care 
este revalorificarea tuturor 
materialelor refolosibile, 
conform Decretului 465, re
clamă o conlucrare respon
sabilă și eficientă, strădanii 
mult mai susținute atît 
partea întreprinderilor 
dustriale, cit, mai ales, 
partea unității special 
drituită în acest sens!

în
o- 

in-

din 
in> 
din 
în-

ANA CIOBANU, Petro
șani : întrebați dacă aveți 
dreptul la întreruperea ac- 
vității pentru creșterea 
copilului în vîrstă de 5 
luni. Potrivit art. 1.58 din 
Codul Muncii „Femeile ca
re cresc unul sau mai 
mulți copii pînă la vrrsta 
de 7 ani și cele gravide 
au posibilitatea de a în
ceta activitatea pe acest 
motiv, beneficiind de ve
chime neîntreruptă în. 
muncă și de vechime neîn
treruptă în aceeași unita
te, dacă se încadrează în 
termen de 90 de zi'e de la 
data ciiid copiii au împlinit 
vîrsta respectivă". In con
cluzie, dumneavoastră a- 
veți dreplul la înt.erupe- 
rea activității pentru creș
terea copilului. In acest 
sens adreșați-vă conduce
rii întreprinderii la care 
lucrați. -

NICOLAE IIUȚA. Paro- 
șeni: Referitor Ia scrisoa
rea dumneavoastră vă co-

Ininiinicăm urmăloareie/: ... 
conformitate ca dispoziți
ile art. 15 din Legea ar. 
57/1974, retribuția tarifa
ră a muncitorilor calificați 
șe stabilește pe categorii 
de încadrare sau pe func
ții. Categoriile de 
drare sînt prevăzute

înca-
în

Alimentația sugarului
Nutriția și alimentația 

constituie procesele de ba
ză care trebuie să asigure 
sugarului o stare de sănă
tate optima, o creștere și o cel mai bun în alimentația
dezvoltare normală. Laptele artificială a sugarului, da-
matern este alimentul ideal 
pentru nutriția sugarului, 
mai ales în primele patru 
luni de viață, avind o com
poziție optimă sub rapor
tul principiilor nutritive ne
cesare creșterii, dezvoltării 
și maturizării. Din punct ’’Cind are miros rînced 
de vedere practic, mama ca- gust irite, este alterat

torită ușurinței de întrebu
ințare, digestibilitățif bune și 
compoziției constante. Lap
tele praf se prezintă ca o 
p’udră fină, alb-gălbuie, o- 
moqenă, eu miros de unt 
proaspăt și gust plăcut.

Și. 
Și

Sfatul medicului

rc alăptează, economisește 
ore de lucru, griji și chel
tuieli. Psiho-moral, alăpta
rea creează o legătură mai 
trainică cu copilul. Mama 
care hrănește copilul simte 
în străfundul ființei sale 
că-i dă ceva ce nu-i poate 
oferi nici o altă persoană și 
acesta este un simțămînt 
unic, pentru mamă. In no
ianul de griji, de speranțe 
și de trăiri atît de intense 
și de diverse, alăptarea de
vine pentru o mamă echili- 

f brată o adevărată plăcere, 
conferindu-i sentimentul și 
satisfacția deplină de a fi 
mamă. Nu poate fi socotită 
o mamă bună femeia care nu 
este gata să’ se sacrifice fă- 

copilul 
trebuie 
și dra- 
au în-

ră ezitare pentru 
său. Fiecare femeie, 
să știe că „laptele 
postea de mamă nu 
locuitori".

De obicei, în primele 2-3 
săptăraîni de viață, majori
tatea sugarilor viguroși î,_ 
stabilesc numărul de mese 
la 6 pe zi, iar după 2 luni, 
cei mai mulți se mulțumesc 
cu 5 mese în 24 de ore. Ad
ministrarea ceaiului , între 
iliese nu este recomandabilă 
la sugarii sănătoși. Dacă 
mama are lapte suficient, su
garul va crește îiugreutate 
cu 170—200 gr pe săptă- 
mînă. Dacă creșterea. în 
greutate este mai mică de 
150 gr pe săptămînă și a- 
ceasta nu are -alte' cauze 
docil cele de alimentație, 
se va trece Ia completarea 
alimentației naturale cu un 
preparat industrial de 
te. Medicul v» hotărî 
preparatul cu care, se 
completa alimentația. Este 
de dorit, ca, pe cil posibil, ’ 
să nu se folosească 
de vacă, ci un preparat de 
lapte praf.

In lipsa totală a lapteiui- 
uman, 
ția

rate în condiții cit mai a- 
propiate ele alimentația na
turală. Laptele praf este 
considerat la ora actuală

$
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deci contraindicat. De la 
vîrsta de 4 luni a copilului 
se trece la diversificare^ _ 
alimentației,, care se face 
prin înlocuirea treptată a 
mesei de lapte de la ora 13 
cu supă de zarzavat și pi
reu de,, legume. La 4,5 luni 
va fi înlocuită 
lapte de la ora 10 cu o ma
să de măr ras, iar masa de 
seară cu un făinos cu lap
te. Cronologia orientativă 
a introducerii altor alimen
te este supa de carne la 
5,5 luni, gălbenuș de ou la 
6 luni, iaurt la

: .albă, smîntînă, 
cu brinză -la 8 
vîrsta de 1 an 
tate și alimente din mînca- 

■rea „ușoară" a adultului.
Aciuai mente există ten

dința bună de a se evita, 
își pentru sugar, pe cît posibil, 

utilizarea alimentelor de di
versificare conservate, a- 
cestea conținînd totdeauna 
substanțe chimice de con
servare. Alimentele pentru 
sugar, preparate la domici
liu sînt cele mai indicate.

In concluzie, trebuie să 
se știe că introducerea noi
lor alimente este bine 
se facă în mod progresiv, 
insistind, dar fără a forța 
toleranța. Se vor introduce 
concomitent mai multe e- 
lemente noi, evitîndu-se a- 
mestecurile (gustul alimen
tului are importanță). Este 
recomandabil a se folosi 

lapte lingurița și nu biberonul.
Ambianța plăcută din timpul.

■» o
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lap- 
însă,

va

nutriția și alimenta- 
sugarului trebuie assgu-

succesiunea se deschi- 
în momentul marții ce- 
care o lasă. Data des- 

rezul-

că
de
lui
chiderii succesiunii
tă din certificatul de de
ces. Adresați-vă Notaria
tului de stat, în vederea 

• stabilirii drepturilor suc
cesorale pe care Ie aveți.

Curier juridic

rețelele tarifare. Pentru 
meseria în care sinteți ca
lificat și încadrat cea mai 
mare categorie este cate
goria a IlI-a. Deci, dum
neavoastră nu puteți fi 
încadrat într-o categorie 
superioară celei prevăzute 
în rețelele tarifare de în
cadrare.

ROZALIA MACAVEt, 
Vulcan : Solicitați unele 
lămuriri în privința moș
tenirii averii rămase de la 
decedați. Vă comunicăm

LUCIA BOBU, Vulcan.
Din scrisoarea pe care o 
adresați redacției rezultă 
că aveți copii bolnavi mai 
mici de trei ani. In acest 
caz, potrivit art. 157 din 
Codul -Muncii, aveți drep
tul la concediu plătit. Con
cediul pentru îngrijirea 
copiilor bolnavi se acordă 
de către unitatea la care 
lucrați pe baza avizului 
medicului. Aceste conce
dii nu se includ în conce

diul de odihnă. Aveți, de

7 luni, pîine 
mămăliguță 

luni. După 
pot fi selec-

sa
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mesei are, de asemenea, 
mare importanță.

Dr. Elena SUC1U, 
medic pediatru
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Ș

rasului Lupe ni 
nele Lupeni și 
teni, preparația 
nelui și I.F.A.

• Expunere. Miercuri 
și joi, la principalele u- 
nități economice ale o.

— mi-
Bărbă. 
eărbu-

Viscoza’*

— a fost prezentată în 
fața oamenilor muncii, 
pe schimburi, expunerea 
,.15 ani de istorie nouă 
sub conducerea parti
dului, a’ tovarășului 
Nicolae Ceausescu'.
• „Cupa veteranilor . 

Reamintim i ubitorilor 
schiului și ai muntelui, 
că azi, in jurul orei 15, 
la „Căsuța din povești"

din Paring se deschide 
ediția acestui an a tra
diționalei „Cupe, a ve- 

. .teranilor". Așadar, azi și 
inline, în decorul splen. 
did al finalului de iar
nă la peste 1290 m al. 
tiț’dine, să participăm * 
cît mai mulți la specta
colul celor mai „incer- 
eați“ - schiori.

• In casă nonă. 29

familii de oameni ai 
muncii au primit cheile 
noilor apartamente date 
in folosință in două scări 
ale blocului 50 b din cen
trul Petroșaniului? Con
fortabilele apartamente, 
cu două, trei și patru 
camere, satisfac pe de
plin exigențele noilor Jo- 

* catari.

• Dezbatere. Casa pio
nierilor din Vulcan a 
organizat, în colaborare 
eu cinematograful 
ceafărul", 
„Sectele 
practicile 
acestora", 
prezentat
mentare deosebit de su

„Lu- 
dezbaterea 

religioase 
dăunătoare

Gazdele
filme

și 
ale 
au

dtx'ti.

...e sf 
acest ft. 
ma Prei 
în noap 
9 aprilie 
întuneri< 
au ioturi: 
propriet 
pe ruta 
troșani, 
afla sub 
turilor 
era mai 
pă un p 
să-și fi 
nu de c 
a ven 
va aștej 
să vină 
poată c:
FUGA-I
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Geza di 
că nu-i 
prin l’c 
lot.urism 
un... ager, 
i-a făcu 
preaseă 
nu.l ve
ce. Pină 
descopei 
jul c.rc 
telul Gr 
a fost î 
tență să 
Cum n- 
a suflat, 
înverzit 
încotro, 
terile 
Uivaroși 
amendă 
permisul 
două Iu 
sin oa,să 
spună 
<AȘa..«asemenea, posibilitatea, po-x- 

trivit art. 153 din același 
act normativ, de a înceta 
activitatea pentru crește
rea copiilor pînă la vîrs
ta de 7 ani.

doina aruncutean, 
Lupeni : hr conformitate cu 
prevederile ' ' '
Legea rir. pensia
de urmași se acordă dacă 
persoana 
pensionar 
condițiile 
rea unei pensii". Copiii au 
dreptul Ia pensie de ur
mași pînă la vîrsta de 16 
ani sau, dacă continuă stu-' 
diile, pînă la terminarea a- 
cestora, dar fără a depăși 
vîrsta de 25 de ani. Adre
sați-vă Oficiului pentru 
probleme de muncă și o- 
crotiri sociale Petroșani 
care are în atribuție și 
problema acordării pensi- 
lor de urmași.

Constantin GRAURE, 
jurist

! art. 39, al. 2 
3/1977, „Pensia

decedală era 
sau îndeplinea 
pentru obține-
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vreme - 
buze la 
carta— au 
în fel și 
fac ia It 
vai, să 
„bineiaet 
nu vede: 
ajutor ? . 
dintre 
tra să a 
viteza le 
km / oră .'. 
careva 
tru exce 
ultimul t 
tru că i 
de vitez 
șanțurile 
din caro: 
de așa i 
mai oii 
Merită, 
vîrf și îi

VA I
și instructive Ă 

pârtiei- 1 
_ ionic- I

i
I

ge stive 
pentru 
panți. (Șubred. pionie
rească Vulcan).

tinerii

Rubrică 
Anton

realizată de 
HO1TMAN

Mîine, 
este peri 
autoturis 
tate per; 
numerele 
culare ci 
cu soț.

Rubrici 
sprijinul 

cipiul



il roșii

ai?
TARI

lubrica 
țările 
jtorii
i.

de
Pe 

auto 
muncito- 

jlui de dru.
Liva- 

Ion 
promp.

au

juri
] de
J
care
eliberarea j 

e zăpadă j 
recută) și j 

de pietre i 
zile.
plăcere să J 

asemenea | 
n

5

e
i

în spri- 
celor ca- j 

porțiș- ' 
dată în 

colectiv 
feliei.

DEAUNA
TEA...

• CUlTURAT»«FIRT<fl» CULTURA"» ARTA*
Se impun măsuri urgente pentru

0 nouă calitate
în activitatea

activitate rodnică în slujba frumosului
mii și diplome, constînd 
din materiale fotosensibi. 
le și utilaje de 
tor. Premianții vor 
bîndi și calitatea de 
bru al fotoclubului. 
teptăm fotografiile

Fotoclubul „Electron" 
Paroșeni, un nume cu

noscut în lumea artei foto
grafice din țară, a 
ființă în primăvara anului 
1975 din inițiativa 
grup de entuziaști și pa
sionați ai fotografiei, 
toamna aceluiași ah se ob
țineau primele succese : la 
salonul „Femeia ’75“ din 
Cluj-Napoca, salonul „Foto- 
plastica" din Suceava.

Succesele au continuat, 
și fotoclubul „Electron" a 
devenit cunoscut în întrea
ga țară, partieipînd și la 
manifestări de peste ho
tare. La salonul de la REUS, 
(Spania) din 1976, la care 
România -a avut trei lu.. 
crări expuse, una dintre 
acestea, „Hoinarul", 
opera fotografului amator 
Pavel Pișcorean 
„Electron". La salonul in
ternațional al României 
din anul 1977 „Electronul" 
repurtează de asemenea 
un succes remarcabil.

Recunoscînd activitatea 
artistică a membrilor „11- 
lectronului", Asociația Ar
tiștilor Fotografi din Româ
nia a primit în anul 1977 
în rîhcturile sale doi din
tre membrii ..Electronului". 
Anul 1978 înseamnă alte 
numeroase participări și 
două premii la Cluj-Napoca 
și la Sibiu. Festivalul 
ric „Nedeia vulcănea 
programează în 1979

Ionul de artă fotografică 
cu teme folclorice" la ca
re „Electronul" a parti
cipat, în special prin pro
fesorul Fulop Attila, mem- 

. bru al Asociației Artiști
lor
s.a
mii.

Anul acesta se anunță 
foarte bogat pentru acti
vitatea fotoclubului nos
tru : un nou salon în cadrul 
„Nedgii vulcănene", un 
altul, în toamnă, la Deva, 
de Ziua energeticianului

cu tema „Energia și Omul".
Pentru atragerea unui 

mare număr de fotografi 
amatori spre fotografia 

creativă, artistică, și pen
tru a contribui prin a- 
ceasta la educarea este
tică a maselor de oameni 
ai muncii, fotoclubul- „E- 
lectron" organizează în a. 
cest an un concurs cu 
premii „Cea mai frumou. 
să fotografie".

Organizatorii vor acor
da celor mai valoroase fo
tografii numeroase

labora- 
do

ineai. 
Aș.

x pînă 
în data de 9 mai a.c.,’ pe 
adresa comitetului sin
dicatului Uzinei electrice 
Paroșeni — Fotoclub „E- 
LECTRON".

luat

unui
Fotografi. Anul 1979 
încheiat ou 7 pre.Infruntări nu numai că 

prezintă programe la locu
rile de muncă, dar nici mă
car nu repetă l Același lu
cru se întîmplă la minele 
Lupeni și Aninoasa, la fa
brica de produse lactate, 
I.R.I.U.M.P., să nu mai vor
bim de I.U.MP., întreprinde
re care, la peste 2 500 de 
muncitori, .nil are nici o 
formație artistică, în afara 
unui cor care repetă... fără 
dirijor și.,, din cînd în cînd. 
Lipsesc în continuare ne
justificat montajele literar- 
muzical-coregrafice, nu mai 
apar (oare cînd or șă. apa
ră?) în peisajul cultural al 
Văii, multdiscutatele dansuri 
tematice. In curînd va avea 
loc o săptămînă a teatrului 
politic, In vederea acesteia 
se repetă numai la cele 
două case de cultură, la clu
burile Vulcan și Lonea.

Nu trebuie să le vedem 
pe toate în negru, unele a- 
șezămînte desfășoară o acti
vitate susținută (casele de 
cultură Petroșani și Uricani, 
clubul din Vulcan), în alte
le preocupările se lovesc 
de niște greutăți (cluburile 
Lonea și Aninoasa), dar a- 
cestea singure nu pot crea 
o imagine 'de ansamblu pen
tru activitatea cultural-artis- 
tică din întreaga Vale. 
De aceea se impune o acti
vitate mai responsabilă a 
Consiliilor orășenești de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă, un sprijin mai 
substanțial al conducerilor 
intreprihderilor în organiza
rea și desfășurarea unor ac
țiuni cultural-educative di
verse, realizate la un înalt 
nivel calitativ.

! Eveniment cultural con
tinuu, care a declanșat toate 
forțele creatoare ale oame
nilor muncii, Festivalul na
țional „Cintarea României" 

! a dezvăluit impresionantul 
potențial artistic, capacita
tea de creație și Interpreta
re a producătorilor șl bene
ficiarilor acestui bun de preț 

..care este cultura. în cele 
două ediții ale festivalului, 
Valea Jiului a acumulat o

I experiență bună, înregistrînd 
: succese la nivel republican, 
i cuprinzînd bine ■— terito- 
' rial și tematic — toate tor
i’ țele artistice din întreprin- 
I deri, instituții și școli, toate 
i genurile artistice.
; Se pare însă că, și nu 
i numai părerea noastră, 
I ultima perioadă, în riadul 
I instituțiilor de cultură, al 

întreprinderilor din munici
piu s-au instalat o atmosferă 
de autoniulțumire, un climat 
de „relache", care nu pot 
decît să dăuneze scopului 
în sine ■— crearea unor va
lori reale 
raia. Cum 
tă cîteva

Daca la 
vistă a corurilor din Valea 
Jiului se prezentau 17 for
mații, iată că ultima dată 
in fața unei. săli... goale, au 
urcat pe practicabile nu
mai... 4 coruri, dintre care 
două din Vulcan (?!’). Bri
găzile artistice care ar tre
bui să existe și să-și trăias
că viața în fiecare întreprin
dere mare sau mică, aproa
pe că lipsesc cu... desăvâr
șire. Să luăm numai cazul ' 
brigăzilor artistice do la în
treprinderea minieră și pre- 
parația Petrila, care, altăda
tă, prezentau programe a- 
tractive în sălile de apel, 
în secții. De la ultimele con-

Francisc NEMETH, 
președintele fotoclubului 

ELECTRON1' - Paroșeni
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Mircea BUJORESCU

ARTĂ - SPEOLOGIE
ln perioada 4—6 aprilie a.c. cercul speologic „Piatra 

roșie ” din Petroșani a participat la primul Festival de 
arta plastică și fotografică pe teme de speologie care a 
avut ioc Ia Rîmnicu Vîlcea.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României" unde au participat cercuri 
de speologie din județele Cluj, Arrjeș, Timiș, Hunedoa
ra, Prahova, Bihor, Arad, Vîlcea, Harghita și munici
piul București.

Printre invitați .am reținut cîteva nume de prestigiu 
dintre care Emilian Cristea, maestru emerit al sportu
lui și Marin Cîrciumaru, cercetător la Institutul de Ar
heologie București, care au apreciat la modul superla
tiv buna organizare a festivalului și îndeosebi materia
lele prezentate de participanți.

In afara premiilor pentru lucrările de artă plastică 
și diapozitive colon s-au acordat două premii pentru 
cea mai bună fotografie alb-negru dintre care unul de
cernat cercului „Piatra roșie", intitulată „Lumina în
tunericului", fotografie executată d.e Romulus Vențel.

Ion LEONARD

de la

este

CETATEA ENERGIEI Nemeth FRANC1SC

Interpretul lui „lon“ se confesează

Să simt că ceea ce fac este adevărat61

e

Intr-un articol apărut a- . 
cum zece ani, Marin Pre
da spunea : „Pe scriitor il 
interesează ce se întîmplă 
cu oamenii... Este foarte 
lesnicios pentru omul de 
litere să se adăpostească 
în spatele necesității is
torice și să se eschiveze, 
în felul acesta, de a 
întreba nu cîtă necesitat* 
conține istoria, ci 
e soarta fiecărui om 
parte, știind că omul 
are decît o 
ță, in timp 
înceată și 
Credincios 
scriitorul ne oferă, în cea 
mai recentă și 
plă operă a sa 
1241 
„Cel mai 
mînteni" 
1980), o 
dinar de 
a ceea ce se întîmplă" cu 
oamenii în istorie, a mo
dului extrem de variat și 
complex în care ea își 
pune amprenta pe destinul 
individual.

Personajul central al

„Cel mai

se
<e 

care 
în 
nu 

via. 
este

singură 
ce istoria 

nepăsătoare". 
acestei idei

mai am.
(3 volume, ' 

romanul 
dintre pă- 

Eminescu 
și extraor- 

viabilă imagine

pagini), 
iubit 

(Ed. 
nouă

Rină la premiera piesei 
„Pluta Meduzei", Șerban 
lonescu era cotat doar ca 
un bun actor de film, prea 
puțini știau că este înca
drat la Teatrul de stat 
„Valea Jiului". Debutase 

în 
„Petru Rareș", dar regizo
rul Florin Fătulescu a a_ 
vut curajul să-l distribuie 
într-un rol principal, în a 
cărui realizare a depășit 
așteptările. Cine este to
tuși Șerban lonescu ?

I
I

| cu un rol mic, Ioniță,
V
I
I
I
I
l

— M-am născut Ia Cora
bia, în 1950, dar, la Bra
șov, ca elev al unui liceu 
industrial și al școlii popu
lare de arta, ca muncitor 
într-o fabrică, apoi mași
nist la teatru, m-am in- 
tilnit cu Florin Fătulescu 
și implicit cu teatrul. Prin 
’69 eram o speranță la a- 
tletism, alergam bine la 
demifond, sub culorile 
„Tractorului" Brașov. A- 
poi am vrut să ajung ma
rinar, mă pregătisem pen
tru examenul de admitere 
la Institutul de marină, 
dar, din nou, Florin Fătu
lescu m-a convins să în
cerc la I.A.T.C., — exa
menele erau programate 
mai devreme și am... re
ușit. Au urmat patru ani 
de căutări, de tatonări. Ani 
avut norocul să întîlnesc 
un minunat pedagog, pe 
actorul Amza Pellea. Am 
jucat în spectacolul de re
ferință al generației me
le, ,,Romeo și Julieta", cu 
care am produs o impre
sie deosebită chiar în pa
tria lui Shakespeare.

—- Repartiția ați primi-

Ațit-o pentru Petroșani, 
optat pentru ea ?

— La acest teatru 
desfășurau activitatea mulți 
dintre colegii mei, între 
care Fătulescu, Flonda, 
Birău. Aici am prețuit spi
ritul de echipă al actori
lor, deși fac parte din ge- cenarilor”, peliculă a că- 
nerații diferite.

— Figurați pe genericul 
a trei filme românești.

— Am debutat în „Mai 
presus de orice”, in regia 
lui Dan Pița și N. Mărgl- 
neanu, mi s-a încredințat 
apoi rolul lui Ion, în ecra
nizarea omonimă după 
romanul lui Rebreanu, în
truchipez în „Porțile di
mineților", un film despre 
Deltă și bărbăția pescari
lor,, personajul principal, 
Osip.

— Un orășan get-beqel 
devine în film țăran re
prezentativ al începutului 
de secol...

— Cred că Ion repre
zintă pentru mine o șansă 
pe care am finalizat-o bi
ne. Regizorul Mircea Mu- 
reșan mi-a fost, profesor 
la arta actorului de film.

își

Ca fizionomie și tempera
ment el m-a văzut „Ion", 
Un rol frumos, dar greu... 
In Ion este transpunerea 
verbului a fi în a avea. 
Acum am fericirea de a 
colabora cu Șergiu Nico- 
laescu, la „Capcana mer-

rei acțiune se desfășoară 
,1a sfîrșitul primei confla
grații mondiale.

— Care este crezul dum
neavoastră artistic ?

— Teatrul „în speță este 
zona de viață unde eedno- 
miile nu sint planificate j 
și nici beneficiile. In fife
care seară după tragerea 
cortinei, personajul conti
nuă să trăiască în sufle
tul spectatorilor. Șase luni 
am fost Ion, dar apoi a 
trebuit să mă detașez de 
el... Actul artistic aparține 
echipei de actori, nu se pot 
trage linii de demarcație. 
Cît privește personajele 
mele, mi-ar place să tato
nez toată viața, pentru a 
mă feri de manierism, să 
simt că ceea ce: fac eăte a- 
devărat.

Ion VULPE

iubit dintre pămînteni“ de Marin Preda
romanului, Victor Petrini, 
este un intelectual arde
lean a cărui viață a eșuat 
în vîrtejul încleștărilor 
social-politiee ale perioa
dei de după război. Vic
tor Petrini nu e un duș
man al noii orînduiri, dar 
■nici nu este pregătit să.i 
înțeleagă începuturile. Fiu 
de muncitori, ajunge, du
pă studii strălucite, asis. 
tent universitar la cate
dra de filozofie a culturii, 
al. cărei titular, un „mare 
poet și filosof", deși nu e 
numit în roman, e ușor 
de identificat în persoa
na lui Lucian Blaga. Des
tituirea acestuia îl 
cumpănește pe Victor 
trini : nepregătit să 
țeleagă un asemenea

, orificiu al unei mari 
lori, el acționează 
și temperamental, 
ce îl va transforma 
rînd într-o Victimă, 
„eșecul" lui Victor

trini se petrece mai 
în plan sentimental, 
mânui este în 
rînd o dramatică 
de dragoste. Patru 
marchează viața

ales 
ro- 

primul 
poveste 

femei 
senți.

contradictorie, imprevizi
bilă în manifestări și ciu
dată pină dincolo de li. 
mitele înțelegerii, Matil
da este, poate, cel mai 
reușit personaj feminin

EVENIMENT LITERAR

des.
Pe- 
în. 
sa. 
va

na-v 
ceea 

cu-
Dar
Pe-

mentală a tînărului 
crede că ea nu 
concepută fără 
Iubirea naivă, de 
cență, 
mulus 
pentru 
punde 
fel de 
tru „Căprioara", 
de studenție, sfîrșește tra
gic ; fata moare acciden
tal, dar ca o consecință a 
duplicității sale. Cea 
dramatică poveste de 
gosțe rămîne, însă, cea 
tru Matilda care îi 
deveni ’soție.

care 
poate fi 
dragoste, 

adoles. 
pentru Nineta Ro
se sfîrșește curînd, 
că aceasta nu răs- 
cy. un sentiment ia 
puternic. Cea pen- 

dragoste

mai 
dra. 
pen. 

va
Frumoasă,

din întreaga operă a 
Marin Preda. întors 
o detenție de trei 
Victor Petrini se 
părăsit de soție, dar 
are o fiică
deveni sprijinul 
sării lui morale, 
experiență erotică ește cea 
ciî-Suzy Cul-ala, încheia
tă și ea tragic.

Și totuși Victor Petrini 
e un înfrînt. 
extraordinară 

înfruntare a 
vieții, de

lui 
după 
ani, 

vede 
acum 

și aceasta va 
redre- 
Ultima

nu 
o 
de 
lor 
la

El are 
putere 

lovituri- 
rezistență

rău. întors pentru . a

doua. oară: din detenție (de 
data, aceasta pentru omor 
în legitimă ' apărare), • Vic
tor Petrini este gata 
să-și reia viața de la în- 

iceput. El'are o fiică și 
mai are credința că omul 
nu poale fi înfrînt atîta 
timp cit nu' încetează sa 
creadă în bine și în dra
goste. Acesta e și me
sajul generos al cărții, e. 
nunțat simbolic în ultima 
frază ; „Și atît limp 
aceste trepte, urcate 
coborite de mine, vor 
fi urcate și coborîte 
nenumărați alții,
carte va mărturisi oricînd: 
...dacă dragostea nu 
nimic nu el"

Am prezentat aici doar 
o mică parte din bogăția 
faptică și ideatică a căr
ții. „Cel mai iubit dintre 
pămînteni" este un ro
man total, el însumează, 
într-p realizare artistică 
desăvîrșită, nu numai un

'1

cît
Și 

mai 
de 

această

destin individual ci mai 
‘ multe destine memorabi

le, implicarea social-politi- 
că a omului în istorie, im
plicațiile lui afective și 
psihologice, meditații de 
ordin filosofic și estetic, 
totul într-un stil captivam 
și cu o intrigă ce nu e 
străină, uneori, de cea 
a romanului - polițist. El 
este :to.toda,tă și o amplă, 
lucidă și originală recon
siderare a unei perioade 
de mari prefaceri.

Cliiar dacă nu egalea
ză, poate, „Meromeții", ca
re marcase și o descoperi
re în planul spiritualită
ții românești, ’ 
bit dintre pămînteni" 
rămîne cred unul 
cete mai frumoase 
mane din întreaga 
tră literatură și îl. 
comandă, încă o dată, pe 
Marin Preda drept 
ce este și devine cu 
care pagină scrisă, 
clasic al literaturii româ
nești.

Corneliu RADULESCU

,Cel mai iu- 
va 

dintre 
ro- 

n»as- 
re-

ceea 
fie- 
un
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Deschiderea oficială
a Consulatului General al 

HP. liniare de la Cluj-Napoca
Vineri a avut ioc des

chiderea oficială a con
sulatului ■ General al Re
publicii Populare Ungare 
de Ja Cluj-Napoca.

Au participat Ștefan Mo-, 
cuța, președintele Consi
liului Popular al județului. 
Cluj, reprezentanți ai 
MA.E. și ai organelor lo
cale de partid și de stat 
din circumscripția consu
lară respectivă

Au luat oliviului Cons
tantin Crișaîi, președinte
le Consiliului popular 
munii ipal C uj-'Napoca Ist
van Roșka. adjunct al mi
nistrului afacerilor exter
ne al R.P. Ungare și Raj- 
nai . Sandor, ambasadorul

CU OCAZIA VIZITEI E- 
FECTUATE IN R.P.D. CO
REEANA de președintele 
Zămbiei, Kenneth Kaunda, 
între guvernele R.P.D. Co
reene și Zambiei, au fost 
senmate, la Phenian, o se
rie de documente comune, 
printre, care acordul de co
operare economică și teh. 
nică, acordul privitor la 
schimburile comerciale și 
cel de. cooperare științifi
că și tehnică — relatează 
agenția A.C.T.C.

LUNI ÎNCEP LA PARIS 
lucrările unei conferințe 
interguvernamentale cu 
participarea reprezentanți
lor a peste 100 de țări 
membre ale U.N.E.S.C.O. 
Conferința, relevă agenția 
France Preșse, examinează 
ajutorul pe care țările dez
voltate îl pot acorda ță
rilor în curs de dezvoltare 
în domeniile informației 
și comunicațiilor.

LA BRUXELLES au fost 
reluate discuțiile . dintre 
Comisia Pieței comune si 
Japonia, în vederea,.limi
tării importurilor de . tele
vizoare japoneze în cu
lori în statele, membre ale 
C.E.E., anunță agenția 
France Presse.

MAREA BRITANIE Și 
Spania au decis /începerea
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cu... loan
— Iată că punctul 

„smuls" gălățenilor n.a 
fost un accident și nu a- 
tîi prin victoria obținută 
în dauna argeșenilor, cit 
Prin jocul prestat în te
ren băieții noștri se do
vedesc ă fi înlr.o vădită 
ascensiune de formă. Pî
nă și înaintarea a începui 
să simtă „apetitul' de gol, 
fapt îmbucurător, gîndin- 
du-ne Ia golaverajul ne. 
gativ (—10) care stă în
scris în dreptul Jiului. Mîi_ 
ne, echipa noastră își dis
pută șansele în deplasa
re, ia Tg. Mureș. Credeți 
în reeditarea performan. 
ței de la Galați ?

— E greu, dar nu im
posibil. Sigur, că, elevii 
lui Zavoda, avînd în ve
dere situația deloc „roză" 
din clasament, vor intra 
în teren cu ambiția obți
nerii ambelor puncte pu- 
se-ujfoc. nu uităm în
să că noi avem o apărare 
bună care dacă va func
ționa fără fisuri, ca în ul
timele două etape, cred 
că va reuși să stăvilească 

R.P. Ungare la București, 
care au relevat că des
chiderea Consulatului ge
neral al Republicii Popu
lare Ungare de la - Cluj- 
Napoca șe înscrie în ca
drul acțiunilor pentru re
alizarea hotărîrilor a- 
doptate de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ja
nos Kadar, cu prilejul în- 
tilnirilpr din iunie 1977. 
Vorbitorii au subliniat că, 
în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, 
relațiile de prietenie, co
laborare și bună vecină
tate dintre țările noastre' 
cunosc o dezvoltare conti
nuă. în intensul ambelor 
popoare.

de negocieri bilaterale în 
problema Gibraltarului — 
s-a anunțat, oficial, la Li. 
sabona, unde hotărîrea a 
fost adoptată ca urmare a 
întrevederii dintre miniș
trii de externe ai celor 
două țări, lordul Carring
ton și Marcelino Oreja, 
participant la reuniunea 
din capitala portugheză a 
miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale Consi
liului Europei (occidentale).

ÎN SECTORUL NORVE. 
CIAN al Mării. Nordului 
au fost descoperite noi 
zăcăminte submarine con- 
țihînd „cantități încuraja
toare" de gaze naturale — 
au anunțat, la Stavanger, 
reprezentanți ai societății1 
naționalizate „STATOIL".

REFERINDU-SE LA RE
UNIUNEA Consiliului Eu
ropei, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Lisabona, a- 
genția spaniolă E.F.E. re
latează că cei 21 de mem
bri ai acestui organism 
vest-european își mențin 
intenția de a participa la 
Conferința pentru Securi
tate și cooperare de la Ma
drid. Aceeași sursă inenți. 
onează că Diego Freitas do 
Amarai, ministrul de ex
terne al Portugaliei, a de. 
clarat că țările Europei 
occidentale, care au sem
nat Actul final de la Hel
sinki în 1975. „speră că nu 
vor interveni alte eveni
mente grave care să per
turbe pregătirea acestei 
reuniuni'*.

Etapa a XXVIII-a
Mara, strungar la I.U.M. Petroșani

infiltrațiile în atac ale 
mureșenilor și să păștre. 
ze neperforată poarta leii 
Moise. Deci, eu întrevăd 
îni-egiștrîndu-se la Tg. Mu
reș una din remizele e- 
tapci.

‘—'Ați spus una din re
mize. Să înțelegem că mai 
vedeți și alte intîlniri ter- 
ininîndu-se la egalitate ?

— Bineînțeles. Șe pare 
că „mașinăria" dinamo- 
vistă funcționează mai
bine în deplasare de. 
acasă. A,cest lucru mă reolați de 
face să cred că în Dealul victorie 
Copoului punctele se vor 
împărți. Altfel, pe coechi-
pierii lui Dinu îi văd 
părăsind „cursa" în care, 
încă mai sînt „prinși". Și 
pe steliști îi văd obținînd:. 
punct sau puncte în de
plasare, din „tabăra" lui 
Traian Ionescu: In tur, 
băcăuanii au „remizat" în 
Ghencea, de data aceasta 
rolurile cred că se vor in
versa. De. asemenea, la e- 
galitate cred să se ternii, 
ne și întîlnirea de la Rm. 
Vîlcea, în care C.S. Tir.

Prezente românești
OSLO 11 (Agerpres). — In cadrul lu

crărilor reuniunii de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare, s-au încheiat discuțiile 
in plenul Comisiei economice și sociale, 
consacrate problemelor privind liniile di
rectoare ale celui de-al IlI-lea Deceniu al 
dezvoltării, care urmează să fie supuse 
dezbaterii, la sesiunea specială a Adu
nării Generațe a O.N.U. din toamna aces
tui an.

Prezentînd poziția României, concep
ția președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire Ia necesitatea și modalitățile con
crete de rezolvare a complexelor pro
bleme economice ale lumii contempo
rane. deputatul Ioan Totu a evidențiat 
imperativul elaborării strategiei celui 
de-al IlI-lea Deceniu, al dezvoltării ca 
parte integrantă a procesului de edifi
care a unei noi ordini economice interna
ționale.

Reprezentantul român a propus in
cluderea în noua strategie a dezvoltării a 
unor programe speciale- în domeniul a- 
gricultiirii, industriei și căilor de comu
nicație, avansarea unor măsuri adecva
te pentru intensificarea conlucrării « in
ternaționale în vederea soluționării crizei 
energetice, finalizarea negocierilor pri
vind materiile prime, asigurarea unui 
raport just între prețurile-materiilor pri

me și ale celorlalte produse. Pentru ob-, 
tinerea resurselor necesare realizării u- 
nui program, de asemenea amploare și 
complexitate, delegația română a subliniat 
necesitatea schimbării radicale a raportu
rilor dintre cheltuielile pentru i dezvolta
re și cele pentru înarmare, a folosirii cu 
preponderență a venitului național pen
tru accelerarea progresului economico- 
social al popoarelor.

DAMASC 11 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad, l-a primit pe Emilian Manciur, 
ambasadorul României în Siria, în legă
tură cu încheierea" misiunii sale în a- 
ceastă țară. Cu acest prilej, șeful statu
lui sirian a rugat să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, un cordial sa
lut de prietenie, împreună cu cele mai 
calde urări de sănătate și fericire per
sonală. de noi succese în activitatea sa 
neobosită consacrată prosperității și în
floririi națiunii române, cauzei păcii în 
lume. Președintele Hafez Al-Asșad a ex
primat satisfacția pentru modul în care 
se traduc în viață înțelegerile convenite 
la cel mai înalt nivel privind dezvolta
rea raporturilor româno-siriene pe mul
tiple planuri și dorința ca acestea să cu
noască un curs mereu ascendent. in in
teresul reciproc al celor două țări.

Comunicat comun
BELGRAD 11 (Agerpres).

— Comunicatul comun iu_ 
goslavo-austriae; dat publi
cității la încheierea vizitei 
oficiale. efectuate de can
celarul federal al .Austriei, 
Bruno Kreisky, la Belgrad 
relevă dezvoltarea favora
bilă a relațiilor de coope
rare dintre cele două țări, 
precum șț posibilitățile de 
extindere a acestora — 
transmite agenția Tanrug. 
în ce privește situația in. 
Iernați on;ala, comunicatul 
subliniază că Iugoslavia, 
ca țară nealiniată, și Aus
tria, ca țară neutră, se 
pronunță pentru acțiuni 
susținute în direcția pre. 
venirii deteriorării situa, 
ției internaționale și pen. 
tru continuarea politicii do 
destindere. Guvernele ce
lor două țări — se spune 
în comunicat — acordă o 
importanță deosebită efor
turilor pentru pregătirea 
reuniunii de la Madrid a 
țărilor participante la-Con
ferința pentru securitate 

govișțe/ va arunca în 
„luptă" ultimele resurse 
pentru supraviețuire în 
prima div.zie. ...

— Marea performeră a 
etapei, formația „șepcilor 
roșii" din Cluj-Napoca, e_ 
voluează mîing în fața 
Propriilor suporteri, în 
compania echipei F.C. Olt, 
care , miercuri, a înregis
trat scorul etapei. Cum ve
deți deznodămîntul aces
tei partide?

— Studenții clujeni, au. 
nesperata lor

obținută pe sta
dionul din șoseaua „Ștefan 
cel Mare" și din dorința 
de a „evada" . din șubsou 
Iul clasamentului, cred că 
vor reuși să-i învingă pe 
Prepeliță, Șoarece et. 
comp., cîștigind ambele 
puncte puse-n joc. De alt. 
fel, cu victoria gazdelor se 
va termina și confruntarea 
dintre învinșii noștri (F.C. 
Argeș) și elevii Iui Teașcă.

— Și studenții bucureș- 
teni, miercuri, au obținut 
un punct în deplasare. Mîj-

lugosla vo-austr iac
și cooperare europeană. 
Evidențiind necesitatea o- 
privii cursei înarmărilor și 
adoptării de măsuri efecti
ve pentru reducerea arraa-

Lucrările Comitetului pentru dezarmare
GENEVA 11 (Agerpres).

— Comitetul pentru dezar. 
mare și-a concentrat, în 
ultimele : zile, dezbate
rile asupra probleme
lor privind încetarea 
cursei înarmărilor nucle
are. și dezarmarea nucle
ară, precum și asupra no
ilor, lipuri de arme de dis
trugere în masă și; siste
melor de asemenea arme.

în intervenția sa, șeful 
delegației țării noastre, 
ambasadorul Constantin 
Ene, .releVînd urgență pe 
care o prezintă adoptarea' 
unor măsuri do dezarmare 
nucleară în actualele con
diții inlernaționale, a rea
firmat poziția ’consecventă 
a țării noastre în favoarea 

ne, jucînd acasă, în întîL 
nirea lor cu Olimpia Satu 
Marc, credeți că le vor ob
ține pe amîndouă ?
*■ — Categoric. Sportul stu
dențesc este echipa cea 
mai productivă a returu
lui, iar în ierarhia părții 
superioare a clasamentu
lui, încă nu și-a spus ulti
mul cuvîht, Cu victoria 
scontată a gazdelor se va 
termina și mediul dintre 
„Poli" Timișoara și Gloria 
Buzău. De fapt, buzoienn, 
în aceste ultime. etape ale 
campionatului nu fac do
cil niște „repetiții" genera
le pentru... divizia secundă.

— Etapa trecută ne.a 
pregătit. un inedit derby, 
care va opune studenților 
craioveni, tehnica și am
bițioasa echipă din Baia 
Mare. Credeți că pe „Cen
tralul" din Craiova, expe
riența lui Valentin Stănes- 
cu va învinge tinerețea 
lui Viorel Mateianu ?

— îmi este foarte greu 
să niâ pronunț. In orice 
caz, va fi un meci frumos, 
angajat dc ambele părți, 
dar deschis, oricărui re
zultat.

Interviu realizat de 
Corvin ALEXE 

montelor și. forțelor . mili
tare din Europa, comuni
catul. subliniază importan
ța acțiunilor comune ale 
țărilor neutre și nealiniata 
de pe continent în atinge
rea acestui obiectiv.

începerii în Comitetul 
pentru dezarmare a unor 
negocieri de fond, a înce
tării producției de arme 
nucleare și reducerea lor 
progresivă, pînă la elimi
narea definitivă a acestor,x 
din relațiile internaționale.

Refefrhdu.se la punctul 
privind noile arme de dis
trugere în masă și siste
mele de asemenea arme, 
ambasadorul român a ară
tat că în etapa actuală 
sarcina care stă în fața co
mitetului este de a găsi 
mijloacele cele mai potri
vite pentru continuarea 
procesului , de armonizare 
a pozițiilor diverselor sta
te din comitet.

Avancronică
® In campionatul diviziei 

C de fotbal, la Vulcan are 
loc un adevărat derby mi
neresc județean. Incepînd 
cu ora 11, Minerul Vulcan 
întîlnește formația Minerul 
Deva. La aceeași oră se 
desfășoară și meciurile din 
campionatul județean Mine
rul Uricani — I.G.C.L. Hu
nedoara, Parîngul Lonea — 
Aurul Certej. In schimb, me
ciul dintre Minerul Pa- 
roșeni — Preparatorul Pe-;
1 riIu, are lor șîmbătă, ora 
16,30 pe terenul II Vulcan.

♦ Duminică, ora 9,30, pe 
terenul de sport al Gru
pului ; școlar minier Lupeni, 
reprezentativa de rugbi a 
minerilor din localitate sus
ține un meci' cOntînd pen
tru campionatul diviziei B, 
avînd ca parteneră de în
trecere echipa Electropute- 
re Craiova.

• Sala de sport a Insti
tutului de mine din Pe
troșani găzduiește dumini
că, începînd cu ora 10, me
ciul din campionatul jude
țean, de volei dintre echi
pele de băieți Minerul Li- 
vezeni — Sportul studen
țesc Hunedoara. (D.C.).

Extragerea I : 23 13
10 21 44 19 49 47 39.

FILME
PETROȘANI — 7 No- 

iembrie: Inspectorul și 
braconierii; Republica : 
Teatrul cel Mare; Uni
rea: Cine mă strigă.

PETRILA: Umbrele ve
rii fierbinți.

LONEA : Julia, 
ANINOASA: Praf sub

soare.
VULCAN — Luceafă

rul: Safari Express.
LUPENI — Cultural :

Prin cenușa imperiu- 
luj ; Muncitoresc : Dru
mul razelor de .soare.

URICANI: Iphigenia;
■seriile I-II. :■

TV
9;3O Curs, de : limba spa- 

.. niolă.
9,50 Cenaclul literar 

Teleșcoivlă.
10,15 Publicitate-
10.20 Telecinemateca. 
12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic culțural- 

artisțic-sportiv.
18.35 Șăptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. s
19.20 Cu răspundere și 

cu toate forțele, 
la cea mai grabni-

* că dintre lucrări
le acestei primă
veri: semănatul,

19.35 Teleenciclopedia.
20,05 Film serial : Dal

las — Compania 
petrolieră Ewing.

20,55 Varietăți muzicale,
21.35 Telejurnal.

LOTO

REZULTATELE 
TRAGERII LOTO 
din 11 aprilie 1980

Extragerea a II.a : j
59 35 37 34 II 81 8
54 " '65.

Fond: 1.700.931 lei.

Mica publicitate
VÎND țasâ și mobilă. 

Petroșani, . cartier, Gîrbeșți," 
strada Cirjei 30, Kostin.
(313) x ,

VlND Mabra. 4/2, strada 
AlecSandri nr. 7 iPetroșani. 
(31.9)

VÎND convenabil Tra
bant 601, Petroșani, Cărpați 
bloc 4 scara VI ap. 6. (321)

SCHIMB apartament 3 
camere contra 2 camere 
la etaj I, II, III, Informații 
strada Constructorul blo-c 
A scara I ap. 5, Petroșani, 
Florescu. (318)
7 RESPECTUOASE șj cal
de mulțumiri aduc pe a- 
ceastă cale doctorului Ra
du V. Radu și întregului 
colectiv al secției pe care 
o conduce, pentru omenia 
și înalta competență pro
fesională de care a dat do
vadă în îngrijirea și re
darea sănătății mele. Ale
xandru Hațegan. (316) .

FAMILIA Ivantescu 
Gheorghe, pensionari, mul
țumește medicilor Elena 
Țurnă, Mihai Farcaș, Petru 
Gîrlea, precum și asisten
telor Mariana Gurga și Vic
toria Porea de la Spitalul 
municipal Petroșani pentru 
deosebita îngrijire acorda
tă în timpul spitalizării. 
(320). >

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hătos 
Lucia, eliberată de 
I.C.S.M.I. Petroșani. Se 
declară nulă. (315)

PIERDUT legitimație de' 
serviciu pe numele Grunță 
Marcă, eliberată de E.G.C.L. 
Lonea. Se declară nulă. (323)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sir. Republicii. Qr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 6-1 (secții). IȚl'AKUL: l ipograha Petroșani, str. KepuBliciL ar. 6J
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