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Colective miniere

CU PLANUL SEMESTRIAL
+ Colectivul de oameni 

ai muncii din cadrul sec
torului III al minei Lu
peni raportează realizarea 
sarcinilor de plan pe pri
mul semestru al anului. 
Plusul acumulat Ia zi pes
te ..sarcinile aierente ce
lor 6 luni este de 5600 
tone de cărbune. Produc
tivitatea muncii planiiica- 
tă în abatajele mecanizate 
a fost depășită cu 1600 
kg/post. în fruntea între
cerii pentru mai mult căr
bune ce se desfășoară în 
cadrul sectorului s-au si
tuat brigăzile conduse de 
Grigore Coștache și Petru 
Bugheș, brigăzi ce exploa
tează cite un complex me
canizat construit la 
I.U.M.P.

Un alt sector care și-a 
depășit, deja, planul se

mestrial cu 1150 tone de 
cărbune este sectorul VII. 
Plusul are Ia bază depăși
rea productivității muncii 
în cărbune cu 18,6 la sută.

S-au evidențiat brigăzile 
conduse de Eugen Vladar, 
Ion Rotaru, Emil Kopandi, 
Ion Hangan, Gheorghe Za- 
haria.

în perioada care a mai 
rămas pînă Ia încheierea 
primului semestru se pre
conizează realizarea pro
ducției de încă 10 000 tone 
de cărbune.

semestru este de peste 
23 000 tone. Un aport 
substanțial la obținerea a- 
cestor succese I-au avut 
formațiile conduse de Ni- 
colae Burada, Laurențiu 
Kelemen, Ion Nicolae, Im- 
bre Kelemen, Nicolae Sul
tan și Victor Mezambrov- 
schi.

LA MINA LUPENI

+ Minerii de la secto
rul II al I. M. Uri- 
cani și-au îndeplinit planul 
la extracția de cărbune 
cu zece zile nia; devreme. 
Producția care se preco
nizează să se realizeze 
peste prevederile primului

♦ Minerii de la secto
rul I de la I.M. Bărbăteni, 
au raportat, de asemenea, 
ieri, realizarea planulu; la 
producția de cărbune pe 
primele 6 luni ale anului. 
Realizarea în avans a sar
cinilor de plan permite 
oamenilor muncii de aici 
să obțină pînă la sfîrșitul 
lunii iunie, ultima lună a 
semestrului, o producție 
de încă 13 000 tone de căr
bune.

POLICALIFICAREA
o acțiune de importanță majoră, care se îndeplinește 

cu o preocupare pe măsură

Cu răspundere, pasiune și perseverență (II)
In acest an mina Lupeni 

trebuie să realizeze o pro
ducție cu 13,6 la sută mai 
mare decît în 1979. Este un 
spojrfare are la bază creș- 
te,--_ 'productivității muncii 
în ăfceeași pro- ____________
porție —• 13,6 
la sută — 
spor ce presu
pune extinde
rea gradului 
de mecanîza-

. re, perfecțio
narea tehnologiilor de lucru, 
creșterea qradului de utili
zare a echipamentului teh
nologic modern din dotare, 
îmbunătățirea organizării 
muncii.

„Este un obiectiv a cărui 
realizare, e de neconceput 
fără oameni pe măsură, 
fără minerul de tip nou, mi- 
neru l-tehnician, capabil să 
folosească mașinile din do
tare cu randament înalt, să 
le întrețină și să Ie repa
re ■ atunci cînd e nevoie. 
Este vorba, de fapt,

cerința formulată cu clar
viziune și precizie, de se
cretarul general al parti
dului ; or, noi, la Lupeni, 
nu am făcut altceva decît 
să ne conformăm acestei

neri și electrolăcăluși în 
brigăzile fruntașe ale minei 
care stăpînesc în straiele 
sectoarelor IV și 111 marile 
complexe mecanizate,: aces
te veritabil

MINERUL-TEHNICIAN 
muncitor cu o largă cultură 

tehnico-profesională
indicații mai ales, pentru 
că am înțeles că răspunde 
cerințelor vieții, ale mersu- 

. lui nostru înainte". Cuvin
tele aparțin directorului teh
nic al minei, irig. .Paul Lu-r 
culescu, și redau rațiunea, 

, angajamentul care nu nu
mai că a convins, ci a deter
minat o acțiune consecven
tă și plină de răspudere 
pentru perfecționarea pro
fesională a oamenilor mi
nei, pentru formarea mine- 
rului-tehnician.

Pînă acum, la mina Lu
peni au absolvit cursurile 
de policalificare 208 
meni — trei promoții 
mineri-tehnicieni

uzine subtera
ne in care se 
făuresc ade- 
văra'e perfor
manțe ale 
vrednic iei și 
iscusinței pe 
frontul cărbu
nelui. Reuși- 
azi poartă în 

celor care
iele lor de 
sine strădaniile
S-au ocupat de perfecționa
rea lor tehnico-profesională. 
Ni s-a relatat că întreaga ac
țiune se desfășoară pe ba
za unor programe minu
țioase, elaborate pe-, etape, 
urmărite cu exigență și res
ponsabilitate, mai 
ceea ce privește calitatea 
cursurilor. Acest 
se are în vedere de selec
ționarea cursănților și pînă

ales în

criteriu

(Continuare în pag. a 2-a)

Ioan DUBEK

Secvența din Vuican.

că-
ale 
lui

Mi-

Pleacă trenul vacanței, 
toate vagoanele sini ocu
pate de copiii noștri fru
moși, cuminți și surîzători.

Pleacă trenul vacanței 
spre minuntele orașe ale 
țării, schimbate datorită 
acestui adevărat, miracol 
românesc, devenite cita
dele ale industriei, roa
dele uriașei metamorfoze 
nle construcției socialiste.

Pleacă trenul vacanței 
către Marea cea Mare, 
tre piscurile semețe 
munților, către Putiia 
Ștefan, către Băniaslui

Tovarășul Nice lac 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat vineri diminea
ța o vizită de lucru la fi
latura întreprinderii textile 
„Aurora" din Capitală pen
tru a analiza modul în care 
se aplică măsurile stabilite 
de conducerea partidului 
privind valorificarea ma
teriilor prime și a mate
rialelor recuperabile în in
dustria ușoară.

In această vizită, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tova
rășii Ilie Verdeț, Nicolae 
Constantin, Janos Fazekaș, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan.

Muncitoarele acestei uni
tăți bucureștene întîmpină 
pe secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu manifestări 
de dragoste și căldură, ex- 
primîndu-și sentimentele de 
prețuire și qratitudine, pe 
care, alături de întregul 
nostru popor, le poartă 
conducătorului partidului și 
statului* nostru pentru ac
tivitatea sa neobosită con
sacrată dezvoltării multi
laterale a României socia
liste, pentru preocuparea

sa constantă față de creș
terea continuă a nivelului 
de trai material, și spiri
tual al poporului.

Pe parcursul vizitării prin
cipalelor sectoare ale fila
turii, specialiștii înfățișea
ză noile tehnologii șl re
zultatele obținute. Se arată 
că această filatură utilizea
ză materiale recuperabile- 
în proporție de 86 la sută 
pentru producerea firelor 
vigonie, realizează produse 
de btină calitate și înregis-. 
trează o tot mai bună efi- ‘ 
ciență economică.

Secretarul general al 
partidului analizează cu 
multă atenție, în fiecare 
sector al unității; organiza
rea proceselor tehnologice, 
amplasarea utilajelor, me
canizarea operațiilor, orga
nizarea în general a produc
ției și a muncii. In secția 
de destrămare a materiale
lor textile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreci
ind ca nejudicioasă și ne
eficientă actuala organiza
re. a proceslui de produc
ție, a cerut specialiștilor să 
realizeze pe aceleași spații 
mai multe linii tehnologice 
prevăzute cu jnstalații care 
să asigure mecanizarea o- 
perațiunilor de alimentare 
a mașinilor, transportul ma
teriilor prime, linii cu

flux continuu. Secretarul 
general al partidului indi
că, de asemenea,să s‘e a- 
sigure o măi bună organi
zare și utilizare a spațiu
lui, .o înzestrare, tehnică 
corespunzătoare a fiecărei 
secții de producție. In Con
textul modernizării acestor 
secții, tovarășul Nîdolaa 
Ceaușescu cere conducerii ,,, 
Ministerului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini ca 
specialiștii din această ra
mură să conceapă și să 
realizeze o mașină comple
xă, gen combină, care sa ' 
execute operațiile de destră
mare, curățire, amestec și 
preparație a materialului, un 
agregat de , mare producti
vitate, o adevărată linie 
tehnologică. Un asemenea 
utilaj, concomitent cu spo
rirea productivității mun
cii, a producției și mecani
zarea lucrărilor - remarcă 
secretarul general al parti
dului —• ar permite și ob
ținerea unor importante e- 
conomii de energie, o 'efi
ciență sporită. :

în secția filatură, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, îi 
sînt prezentate unele ’ din

(Continuare în pag. a 4-a)

Ce ne oferă acum și ce-ar trebui să ofere 
lOCl/RHE DE AGREMENT

Preocupările din ultimii ani pentru amenajarea și 
dotarea bazelor de agrement ale localităților miniere 
din Valea Jiului' s-au materializat în primele realizări 
viabile, apreciate de publicul larg, fapt ce demonstrează 
utilitatea și necesitatea unor astfel de dotări. Intr-ade
văr, după munca depusă în subteran, minerii au sim
țit dintotdeauna nevoia de a petrece orele de răgaz în 
cadrul reconfortant ăl naturii, iar locurile de .agrement 

nivel elevat această cerință.trebuie să le satisfacă la un

pentru servirea populației 
cu dulciuri, . răcoritoare, 
bere și un bazin- cu apă... 

menajare s-a îmbogățit.con- •. Alei' asfaltate străbat fru
moasa. pădure, iar jos," la 
margined ei, a fost amena
jat un spațiu de parcare a 
autovehiculelor. In zilele 
de sărbătoare, dar și în 
după-amiezile însorite, oa
menii merg la agrement 
pentru a profita de aer 
curat, soare și umbră, a 
viziona programe artistice, 
ori pentru a servi mici și 
bere. Accesul din oraș la - 
locul de agrement se face 
pe un drum asfaltat.

De condiții pentru ase-

Un asemenea loc de a- 
grement este „La Brazi" din 
orașul Vulcan. Această a-

tinuu, devenind un punct 
de atracție pentru popu
lația orașului. Așa cum ne 
spunea tovarășul Ioan Rujoi, 
vicepreședintele consiliului 
popular orășenesc, aici e- 
xistă un restaurant cu sală 
și terasă, 
„ciupercă", 
permanentă, 
le diferite 
păduri de 
estrade prevăzutș cu ampli
ficatoare, pe care se. des
fășoară spectacole ale for
mațiilor artistice. Tot aici 
s-a amenajat și dotat re
cent cu aparate un spațiu 
de joacă pentru copii. Se 
află, de asemenea, un 
număr de șapte tonele fixe

precum și o 
cu activitate

In pune- 
ale frumoasei 
pini se află

menea amenajări beneficia
ză toate localitățile din 
Valea Jiului. Zestrea șl as
pectul celor existente sint 
însă în raport cu preocu
pările gospodărești ale con- 

. siliilor populare, ale între
prinderilor din fiecare loca
litate, îndeosebi a celor 
comerciale.

Tovarășul 
secretar al 
rășenesc de 
ne . spunea 
activitatea. și 
de pe Valea Brăițci. Aici 
există o cabană, o - estradă 
și mai multe tonete* Se. 
plombează în aceste zile
cu piatră drumul de' acces.

Cabana „Brădet" din mij
locul pădurii de brazi de 
pe dealul din • preajma Pe- 
troșaniului își primește' 
oaspeții pe o terasă betona-

Tomj ȚAȚARCA

Colda,’
comitetului o- 
partid Lupeni, 

că și-a reluat 
agrementul

Aurel

(Continuare în pag. a 2-a|

Trenul vacantei' A
către cerga .cerului 

de Sapința. către castelul 
Cor vinului, către albăștrul 
Voronețuiui, ori Mogoșoaia 
Brîncoveanului.,.

Trenul vacanței îi poar
tă pe copii de la învăță
turile cu care s-au hrănit 
din manuale la imaginea 
vie a acestora, la ctitorii
le înaintașilor și operele 
neasemuite ale contempo
ranilor.

Pleacă trenul. vacanței, 
îneărcat-de exuberanța, de 
visurile și idealurile unei 
generații fericite și lipsite

de griji, încărcat de spe
ranța de pace și liniște 
sub soarele dreptății și al 
umanismului.

• ...Mîine după ce li 
vor pune premianților 
învățătură coronițe 
flori pe creștet, copiii

vor lua rămas bun 
dascălij Ier și vor 

în trenul vacanței, 
va puri a spre minu

nățiile acestei veri.
Drum bun, tren al va

canței!

rii își 
de la 
urca 
care-î

se
la 
de 
ț.l-

Mircea BUJORESGU

De la inspectoratul școlar :
Inspectoratul școlar Ia<,e cunoscut planul de șco

larizare pentru anul 1980-1981 pentru liceele, din 
Valea Jiului. LICEUL INDUȘI RIAL Petroșani, treapta 
I — mine - - 144 locuri ; mecanică — 108;' electro
tehnică 72; construcții -- 72; treapta a 11-a: 
mine — 103 locuri; mecanică — 36 ; electrotehnică
— 72. LICEUL ECONOMIC Petroșani, treapta 1 — 
contabilitate — 72 locuri • alimentație publică .-- 36; 
treaptă a Ii-a; : contabilitate — 36. LICEUL MATE- 
MAiICA-FlZlCA — informatică — 108 locuri în fie
care treaptă. LICEUL INDUSTRIAL Petrila : treapta -I
— mecanică — 108 locuri ț electrotehnică— 72; 
treapta a ii-a — mecanică — 72 locuri; electrotehnica 
—. 36. LICEUL INDUSTRIAL NR. 1 Lupeni: treapta 1 
—‘ mine — 72 locuri ; mecanică 36; electrotehnică 
-- 36; mecanica mașini utilaje —- 36; treapta a 11-a : 
mine — 36 locuri ; mecanică — 36; electrotehnică
— 36; mecanică mașini utilaje -—36. LICEUL INDUS
TRIAL NR. 2 Lupeni : treapta I — chimie industrială 
~ 108 locurij mecanică — 36; electrotehnică — 36 ; 
treapta a Il-a : chimie industrială.— 72 locuri; me
canică — 36. LICEUL INDUSTRIAL Vulcan: treapta 
I — mine 72 locuri; mecanică — 36; electrotehnica
— 36; electricieni M.E.E, — 36; industria ușoară — 
36; treapta a Il-a — mine — 36 locuri; mecanică —- 
36; electrotehnică — 36; electricieni M.E.E, -- 36 
CLASE AFILIATE : Școala generală Uricani: treapta 
I — mecanică — 36 locuri; Șc. gen. nr. 4 Petroșani: 
treapta I —industrie tișobră — 36 locuri ; Șc. gen. nr. 
3 Lupeni : treapta I,— construcții — 36 locuri'?''



Condiții și preocupări pentru 
un studiu ideologic de calitate

s< opul de a se prc- 
i ’rn<• 111 i• ■ pregătiți la 

recapitulativ e, 
cu 

a anului de 
politico-ideo- 

foiiiilelul de partid 
pG. 

folosind 
sprijin . 

ute- 
grupe- 

celor 
Astfel,

Cu
z.enia 
dezbaterile 
in vederea inchcierii 
re/uliate bune 
înv ațainint 
logic, 
din Complexul C.I-.R. 
iroșani ai ord.i, 
mulliple modalități, 
efectiv comuniștilor, 
oiștilor, membrilor 
lor sindicale, tuturor 
încadrați la cursuri, 
comisia de propagandă și 
învățămint a comitetului de 
partid a întocmit și pus in 
aplicare, pentru punctul de 
documentare politico-ideo
logic!. un program supli
mentar de activități și ac
țiuni cu propagandiștii și 
cursanții. In cadrul acestui 
program au avut loc con
sultații la cele două teme 
care fac obiectul dezbate
rilor recapitulative: „Obiec- 
tțvul fundamental și liniile 
directoare de dezvoltare e- 
conomico-socială a Români
ei in 
(tema 1) .și 
transportului 
nicațiilor în cadrul 
miei naționale, 
principale ale

minariile recapitulative de 
la organizațiile de bază, din 
grupele sindicale și organi
zațiile U.T.C., răspunzind 
de calitatea întregii ac
țiuni de închidere a anului 
de studiu ideologic. Loja au 
avut loc dezbateri recapi
tulative -- cu prezență de 
95 la sulă a cursanților și 
o vie participare la discuții 

în organizațiile de bază 
mișcare nr. 1, 2 și 3 (pro- 
pagandișli Ștefan Dulce, 
Constantin Ștefan și Ion 
luga).

Din activitatea 
organizațiilor 

de partid

nizal audiții colcclivc des
pre politica internă și in
ternațională a partidului 
și statului nostru, in lumi
na holărîrilor Congresului 
al Xfl-lea al l’.C.R.

In perioada de vară, 
pă închiderea anului de 
vățămînt, activitatea 
pregătire ideologică a 
urătorilor feroviari nu 
conteni. Comitetul de partid 
a întocmit în acest scop . 
un program de acțiuni cu 
caracter politico-educativ 
care se vor desfășura fie 
la punctul de documentare, 
fie la clubul C.F.R. Pentru 
viitorul an de învățămint 
politico-ideologic s-au luat 
de pe acum măsuri pentru 

mijloacelor 
ce _ vor fi 

pregătirea

du- 
în
de 
lu- 
va

perioada 1981 — 1985 
,Locul și rolul 

și telecomu-.
econo-.

Direcțiile
dezvoltării 

transportului și telecomuni
cațiilor" (tema a Il-a).

In cadrul unor întîiniri 
pe grupuri de cursanți ce 
au avut loc la organizațiile 
de bază (atelier de zonă, 
stația C l'.R.. revizia de va
goane), membrii biroului 
comitetului de partid au 
prezentat grafice cu realiză
rile din transportul feroviar 
din Valea Jiului, puse îiv 
comparație i'.i indicatorii 
prevăzuți, au făcut precizări 
cu privire la teniele de în
vățămint supuse dezbateri
lor finale. Toți membrii co
mitetului de partid sînt re
partizați să participe la^se-

Oferind posibilități dc 
studiu individual și pregă
tire teoretică, în această 
perioadă punctul de docu
mentare politico-ideologică 
funcționează cu 
zilnic continuu 
rotație, membri ai biroului 
comitetului de partid 
cordă consultații cursanți
lor. La dispoziția propagan
diștilor și cursanților stă 
un bogat material docu
mentar: broșuri cu hotărîri 
de partid și legi ale statu
lui nostru, grafice și pliante 
cu dinamica dezvoltării e- 
conomico-sociale a patriei, 
cuvintafi ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
colecții de ziare și. publi
cații social-politice. Pregă
tirea zropagandiștilor și 
consultațiile acordate
cursanților au dobîndit un 
îlus de atractivitate și efi
ciență prin folosirea de 
imprimări pe bandă mag
netică cu care s-au orga-

program 
unde, prin

a-

îmbunătățirea 
audio-vizuale 
folosite la , ___
propagandiștilor și cursan
ților. în perioada ve
rii punctul de documentare 
va fi reorganizat într-un 
spațiu extins, lingă clubul 
C.F.R., urmînd să fie dotat 
cu aparatură modernă: 
magnetofon, aparat de pro
iecții, stație de radio-am- 
plificaro, aparat foto. Toa
te acestea v <>r facilita des
fășurarea la un nivel su
perior a învățămintuhii po
litico-ideologic în viitorul 
an.

I. BĂLAN

Acțiuni 
pionierești
• In toate școlile ge

nerale din Valea Jiului 
au loc, duminică, pro
grame artistice prilejuite 
de sărbătorirea ' zilei 
pionierului și a încheie
rii anului școlar. Spec
tacolele vor fi piecedate 
de adunări festive cu 
ceremonial.

• Intre 15—22 iunie 
în municipiu au avut și

'au ioc manifes'ari sub 
genericul „Tot înainte 
care cuprind acțiuni po
litico-ideologice, cuilural- 
educative, sportiv-turisti- 
cc și de munca patri
otica.

• La Uasa pionierilor 
și șoimilor patriei 
din Pelioșanj s-a 
deschis o expoziție, 
de creație tehnică a 
pionierilor. Expoziția cu
prinde, printre alte lu
crări, o machetă func
țională a unei „Centra
le termice pe bază de 
lignitrealizată de pio
nieri îndrumați de ingi
nerii Victor Leahu și 
Biro Nicolae.

Tot în cadrul acestei, 
expoziții poate fi văzut 
și un „Caleulator-sumator 
in cod binar de un rang" 
conceput și realizat de 
un grup de pionieri din
tre care i-am notat pc 
Cezar Mantea, Ionel Gri- 
goruță, sub îndrumarea 
prof. Ion Ivănuș. (M.B.)

• Note din comerț # Note din comerț

.„N-ai ce-mi face, am...
Oamenii muncii de la Fa

brica de produse lactate 
și Atelierul mecanic l.ivc- 
zeni, ne-au sesizat că Ja 
unilat a nr. 300 din localita
te există multe abateri de 
la regulile generale de co
merț. Nc-ani deplasat la fa
ța 
nu 
nu 
în 
noastre mesele erau 
dure, iar cîteva zeci do lăzi 
imobilizau ușa de intrare 
în magazia unității. Și dacă 
ăr fi numai atît, 
foaua -- am servit și noi u- 
na cu prețul de 
numai cafiî'a nu era. 
ar li fost măcar ceai.

locului. Să vezi și să 
crezi ! La unele produse 
erau afișate prețurile, 

momentul documentării 
mur-

dar ca-

2 lei —
Dd( a

ora

(Urmare din pag. 1)

tă, prevăzută cu meșe și 
în s.iia interioară. Din pă
cate, m jurul cabanei 
pot vedea scheletele 
umbr.eiș care trebuiau i 
tate de pește un an 
leile din pădurea de 
și care ar 1’rebui puse 
locul lor.

Parcul sportiv „Dr* 
Groza'*" din Petrila, 
de intîlnire al popu. 
orașului cu ocazia z 
de sărbătoare, dispune de 
terenuri de volei și tenis, 
estrada, filigorie și o mo
dernă popicărie. La Ani- 
noasa locul de. agrement 
este de . fapt poligonul de 

unde
au

a c c
nu

se
unor 
moa- 

pe a- 
brazi 

la

tir cu arcul 
numai cind 
-antrenamente) 
populați ei 
permis. Cu toată străduin
ța și bunăv oința antrenoru
lui Vasiie Tămaș,- Ja iniție- 
lile în tirul cu arcul nu 
iau parte decît vreo 20 de 
tineri din comună. In jurul 
poligonului există însă po
sibilități bune pentru ame- 
nigare., de alte terenuri de 
sport și șpațij de j-p 
tru copii, dar ele nu vin 
la sine. Alte motive de 
fracție, de agrement 
fara cadrului natural 
sînt atît la bazele de 
grement menționate 
sus, cit și la cabanele Peș
tera Bolii și Lunca Florii.

Sezonul „cald", al depla-

e

joacă peti-
i de

a-
i a- 

nu
.â-

mai

in

surii în număr mare a 
populației la (< am pr-Jert- 
țjos spus) bazele de agre- 
ment a inceput. Pregătirile 
necesare la a<esle locuri, 
astlel < a ele sa poa â pri
mi oaspeți trebuie intensi
vi ale și finalizate. Si> im
pune insa (> pre< izure. E 
bine i a la aceste lo< uri să 
existe ri'siuurJnle, cabane, 
diferile Ionele cu produse 
de sozon, și, mai ales, adă
posturi pentru populație iii 
caz de averse de . ploaie 
Toate acestea nu înseamnă 
însă agrement. Pentru a fi 
într-adevar ceea ce dorim, 
aceste Ioduri vor trebui 
dotate, spre exemplu, cu 
terenuri de sport, bănci, 
piste de alergări și aparate 
de joacă pentru copii, de 
gimnastică și alte antrena
mente ce presupun neapă
rat mișcare penlru adulti, 
cu estrade, pe care să se 
prezinte des 
artistice ’Le toate genuHle, 
cu dotări care 
fiio carnalul 
ment, îiitr-unl 
fere condiții , 
La rea.iz.ir. a
cestora și apoi la păstrarea 
lor, pot și trebuie să concu- 

consiliile populare, 
mai ales 
-, cit și 

beneficiarii de 
e. fapt ai condiți-

ale orașului.
• CALlilCARE De 

începutul acestei luni,

relații!“>
totuși ceva. Neregulile cons
tatat^ Je-iim adus la cu
noștința responsabilului de 
unitate Virginia 1 Jețan ca
re, in loc să nc asigure 
de luarea unor masuri de 
îndreptare a situației, s-a 
ofensat, fiind pur și simplu 
pusă pc harță — situație 
penibila penlru noi, — afir- 
mind : „N-AI CE-MI TACE, 
AM... RELAȚII !' Dacă așa 
se pune problema, ne în
trebăm și întrebăm condu
cerea întreprinderii comer
ciale : care este drumul de 
la un comerț civilizat piuă 
li... relații ? Și retur?

Cornel BUZESCU

O

Nemulțumiri Justifiqate

UNIVERSITATEA POLITICĂ Șl DE 
CONDUCERE — filiala Petroșani — 

programează cursurile pentru verificarea cunoștințelor, 
după cum urmează :

— în ziua de marți, 24 iunie a.c. —- anii I și II — 
ținerea lucrărilor de absolvire —- la Cabinetul 
de partid ;

— în ziua de marți, 24 iunie a.c. — anul I și 11 
la Școala generală nr. 1 Petroșani.

Toate cursurile se desfășoară, începînd cu ora 17

Este cunosculă importan
ța bufetelor de incinta ca
re există și funcționează i- 
reproșabil în unele între
prinderi miniere.

Și la I.M. Livezcni exis
tă un bufet de incintă, dar 
care, paradoxal, nu apar
ține așa cum se intiinpla 
la majoritatea întreprinderi
lor miniere, de întreprin
derile comerciale, ci 
l.A.C.C.V.J. Probabil 
această cauză, sau din 
lele, la acest bufet nu 
sești aproape niciodată 
mic.

ț Zile în șir bufetul nu o- 
feră altceva decît biscuiți 
și țigări (și acestea in
tr-un sortiment reslrîns). Au 
mai fost 
vindeau

j de... 2,50 
j frigiderul 
: te salam
■ rătăcit. Pe rafturi biscuiți,

de 
din 
al- 
ga- 
ni-

vreo 10 c utii de conserv e_ și 
cîteva de brinzâ topita", u- 
na de... tix (ce-o fi căutînd 
acolo?) și... cam a'it. Nici 
măcar citric, franzelă, un 
șnițel...

Din spusele lucrătoarei 
gestionare Lucia Moldovan, 
bufetul e aprovizionat... cind 
se poate, ia întreprindere 
nu e decit o mașină... Du
pă avizele de expediție a- 
prov izionurea s-a făcut cam 
din patru în patru zile 
atunci s-au adus...
furi, ceva citric și...
Dar oamenii au nevoie 
mai multe produse și 
fiecare zi.

Supunem atenției condu
cerii I.A.C.C.V.J. aceste as
pecte care creează nemul
țumiri ju ,tifi( alo.

Bujor M1RCESCU

Și 
prâji- 

ouă. 
de 
în

■ț

f

și ouă, care se 
fierte la prețul 
lei. In rest... In 
de aici erau niș- 

și... un cremvurști

construit să, 
ruginească, 
trimis unde 
de el. Se prea

Fotocritică pe adresa.

POLICALIFICAREA
(Urmare din padina U

Dramul de acces de la culbiitor se află și ea pe 
I.M, Diija și pînă la pu
țul auxiliar "nr. 2 de la 
Diija Mare este aproape 
impracticabil. Dar pe a- 
cesi drum se mai pot ve
dea și alte mostie ale ne
păsării. Uranicul de troliu 
din clișeu a 
blicut m 
de a atenționa pe cei 
la mina Diija, cum că 
pagubă ca metalul din 
re a lost 
lăsat să 
loc să îie 
te nevoie 
poate însă că roțile din
țate și alte piese să fie 
reîolosile. Sînt circa 4 
ani de ' cind o râmă

inai fost pu- 
ziar, cu ghidul 

de 
e 

ca- 
fie 
în 

es-

o costișă, tot de lingă 
puiul cu pricina, fără sa 
se inieieseze nimeni de 
so urla ei. Și tot aici mor
manul de lier vechi este 
amenințat să fie înghiți I 
de alunecările de terep $'<>■" 
pe dealul unde este a- ' 
runcat. Sugerăm organiza
ției U.T.C. de la I.M. Dil- 
ja inițierea unor acțiuni 
de muncă voluntar-patrio- 
tică pentru colectarea și 
valorificarea acestor im
portante cantități de fier 
vechi, precum și ale al
tora ce se găsesc în in
cinta minei.
Text și ioto : loan CIUR

programe

■ să le ampli- 
de
cuvînt să o- 
de agrement, 
dotațiilor a-

div^rtis-

re a lit 
întreprinderile - 
cele comerciale 
cetățenii, 
drept și (I 
ilor de destindere și recre
eze pe care le pot oferi lo
curile de agrement.

TRIBUNA IDEILOR.

Ileri, în sala studio a Casei 
de cultură Petroșani, a a- 
vut loc dezbaterea „Medici
na și recuperarea potenția
lului fizic și psihic în ra
mura minieră". Au partici
pat oameni ai muncii din 
întreprinderile economice

la absolvirea cursurilor, a- 
tit de organizațiile de par
tid cît și de șeiii sectoare
lor, de organizațiile 
sindicat. Connsnle de 
tire și. perfecționare, 
cadre și promovare 
că iși fac-în acest 
prisosință datoria; 
rirea frecvenței la
este subiect săptăminal 
informare — analiza la 
velul conducerii minei, 
la nivel 
porturile 
sectoare
De aici
sută la cursuri,

ia 
la 

preparația Corcești s-a des
chis un curs de calificare 
cu 36 muncitori pentru me
seria de preparator cărbune. 
Zilele acestea se va des
chide un alt curs de califi
care pentru sudori, pe ca- 
re-1 vor urma 20 lucrători. 
Urmează ca în trimestrul 
III să se deschidă în cadrul 
secției un curs de califica

de 
pregu- 

de 
în mun-
sens cu - 

urmă- .
cursuri 

de 
ni- 
Î8T.
ra
de

de sectoare, la 
ce le țin șefii 

cu maiștrii minieri, 
frecvența de 98 la 

de aici se-

re și pentru electricieni.
• IN 20 IUNIE a.c., ma

gazinul alimentar cu auto
servire nr. 18 din Piața 
Victoriei— Pe.roșaiii s-a re
deschis după ample lucrări 
de igienizare. Magazinul 
este bine aproviziont cu o 
gamă variată de produse, 
iar peisonalui asigură o bu
nă servire a populației.
• UN GRUP DE ELEVI 

de la Școala generală nr. 
5 Vulcan a vizitat Uzina

riozi‘atea cu care-și fac da
toria cursanții, precum și 
lectorii, recrutați din rin- 
dul celor maF bune cadre 
tehnico-inginerești, cu reale 
aptitudini didactice. Ni s-a 
precizat că prezența lecto
rilor la cursurile de polica
lificare es.te_.de sută la sută. 
Adică 
ine :i.
lector 
reținut 
plină de pasiune pe N-istor 
Bolosin, Petru Mreniuc, A- 
urel Trifan, lldico Marcu- 
lescu — dep.une strădanii 
pentru a tace înțeles în 
rîndul cursanților tot ceea 
ce înseamnă tehnică nouă, 
tehnologie avansată. Pro-

nu absentează ni- 
dinipplrivă, licca/e 
— dintre care i-am 
pentru munca lor

rea-
A- .
■și.

eieclrică Paroșeni. Cu acest 
prilej, s-au imormal despre 
condițiile' de muncă și. 
lizăriie energetic iernilor, 
iest lapt, scrvindu-le
pi-intiu opțiunile ior în ale
gerea meseriei ia terminarea 
școlii.

• DE CUR1ND s-au ter
minat lucrările de repara
ții și întreținere de Ia că
nii. ul de nefdinJlști clin 
Lonaa. Pentru a-1 pregăti 
in vederea pi in,iii iicnor

gramul analitic e elaborat 
în acest scop cu minuțiozi
tate și adaptat specificului 
plinei. Că acest program 
se respectă, ne-a convins 
chiar secremra comparti
mentului de învățămint — 
lînăra Maria Mitrea, reco- 
rnanțtindu-ne spre lecturare 
atît programul defalcat pe 
etape și discipline de înv a- 
țămîut, 
cursurile, 
ținute la zi cu 
pasiunea pentru lucrul bi
ne făcut.

La mina Lupeni au ter
minat c-rsurile de policali
ficare 157 mineri și 51 elec- 
trolăcătuși. In prezent sini

cit și cataloagele, 
toate evidențele 

precizie, < u

încadrați în muncă, perso
nalul îtiȘA din i cadrul uni
tății a. lucrat trei duminici 
la rind ia curățenia și arne- 

rrea iui. Căminul reno- 
și-a și -primit locatarii

nou încadrați la I.M. Lo- 
nea.

• ȘTRANDUL TERMOII- 
UA i jPAROȘENl, s-a des
chis în urma .unor repara
ții s.distanțiaie. Aii i oa
menii mum ii ciiu Val-e au 
p-js-.biiitiilea să-și petreacă

cuprinși în cursuri 59 de 
mineri și 15 eieclrolăcătuși. 
Concomitent diversele for
me de perfecționare pro
fesională sînt frecventate 
de 598 de cadre, cifră ce 
se adaugă la 224 — numă
rul șefilor de brigadă și 
al cadrelor tehnice care au 
xerminat aceste cursuri ni 
primul trimestru al anului.

La mina Lupeni se învață 
cu răspundere, perseveren
ță și pasiune, se însușește 
tehnica nouă — se materia
lizează adică un deziderat 
major, cerințu-condiție a 
creșterilor mari ia produc
ția de cărbune” pe care a- 
cest mare și vrednic colec
tiv Ie are de îndeplinit.

timpul liber în mod plăcut 
și util. Ștrandul este dotat 
cu teren do volei și trei 
terenuri de tenis de cimp, 
cabine, chioșc de răcoritoa
re.

Rubrică realizată de
Constantin GRAURE
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ce-și pi! 
Dacia 1 
personal 
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ar treb 
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a locul 
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prii de 
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Miini 
permisă 
turisme 
persona 
re de 
soț. In 
plin se 
mandăn 
că la < 
cediu, 1 
agremei 
să redu 
de ploi 
cu cea 
umed, 
cesară 
pericol, 
frîna d 
aprinse 
nire și 
vertizai 
de ploi 
să ave 
depășiți 
cu deo 
apropie 
de se ;
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3ul roșu

Un deziderat al muncii cultural-artistice Festivalul-concurs ;,Cîntecul adîncului", ediția a IX-a

Rahela Barcan — premiul II, la poezie
Miros de pace

AD I M I N E A Ț PORUMBEII

iȚIE LA 
FROL
de 17 spre 

i>. oprit din 
dt.-.rul auto 
o. Autobas- 
) 6720 con- 

aparținind 
avea drept 
idoar 20 de 
laturi, fără 
ie trans- 
cat să jus- 
s încărcă-

Invităm 
Dntrol pro
ft să-și fa- 
âmțilă pre- 
Valea Jiu- 
stopa la 

) transpor- 
■ și neefi-

- - 
VITEZEI

Să păstrezi neîntinate 
tradițiile poporului tău 

la spectacolul „Laudă 
omului, i ” . 7
sale", desfășurat ca o în
cununare a lunii culturii 
și artei jicnești, la Petro
șani, una din cele ; mai 
plăcute surprize, care le-a 
fost oferită miilor de par
ticipant!, a fost apariția, 
pe estrada de pe stadio- nem, un visător. Ansam

blul folcloric „Fluierașii 
de pe Jiu". despre care 
vorbește cu însuflețire și 
cu o oarecare nostalgie, a

III pentru un set de dis- 
inuncii și creației pozitive „La no; în Rete

zat" și filmul „Prin Urica- 
nii de azi".

Directorul Casei de cul
tură, Dumitru Rădoescu e 
un vechi activist cultural, 
un pasionat cu suflet ma
re și. de ce să n-o spu-

B satul Is- 
lus un ac- 
auza vite- 
noaple și 

Horul au- 
bi, în timp 
itoturismul 
proprietate 
ipăsat mai 
ebuia pe 
«ccelerajie. 
a un mo- 
intrat 
it din 
oprit 

rrdul 
mul a 
rioase, 
olan
ipat nevă- 
fiuieră a 
cum sin

ul !) și re- 
îța de ca- 
a.

în 
ea
rn - 
s-a 
su- 
iar 
din

XOOLUL

Aurel 
aulo- 
7384,’ 

din

in -C;-' mai 
e șoselele, 
ui se mai 
i de con- 
infiuența 

elice. Ast. 
it, în 18 
orei 23,30. 
uto 

pe 
BV 

ului
1 U.G.C.T.

; „la plim
base ulanta 
in cart ic - 
— Pelro- 

ronducăto- 
v inovat'

1 și a su- 
eqii. Fap- 
dea, insa, 
conducerii 
iroșani al 
ov, care 
isigure o 
raveghere 

sini
pro- 

pe

pare 
:ele 
■port

!

lie este 
ția auto- 
oprietate 
au numc- 
tlare cu 
niem în 
val reco- 
ce plea- 

; in con- 
zonele de 
rrejurimi, 
i pe timp 
in zonele 
arosabilul 
imita ne- 
oricărui 

olosească 
farurile 

de întil- 
le de a- 

pe timp 
amurg, 

jicicliștii 
conducă 

snț.ie în 
țiWr un- 
îiiij

ată de
JȚ 
niliției
i

nul „Jiul", a dansatorilor 
din ansamblul „Fluierașii 
de pe Jiu" de la Casa de 
cultură Uricani. Imbră- ___________
câți în costume specifice fost un vis de-al său, dar 
jienești, grupul de dan
satori a adus în

■prospețimea, vitalitatea, 
curățenia de necontestat 
a unor obiceiuri nepătate 
de timp, nepoluate de 
viziunea modernistă, au
tenticitatea cțesăvîrșită 
încîntînd simțirea spec
tatorilor. <■■:,;■ ! - - ,...

Casa de cultură din U- 
ricani se integrează ar
monios în noile realități 
economice ale așezării de 
la | ' '
constituie un focar de cul
tură, un centru metodolo
gic pentru satele din îm
prejurimi, pentru căminul 
cultural din Cîmpu

„și-a văzut visul cu ochii" 
scenă cum spune un vechi pro

verb. 30 de oameni, în 
marea lor majoritate lo
calnici, oameni ai coasei 
și și finului, ai vitelor și 
ai munților au închegat o 
trupă artistică a lor, un
de cîntă și joacă cum 

■ sînt ei; simplu, țărănește, 
așa cum au jucat străbu
nii străbunilor lor în cli
pele de răgaz la sărbă- 

. . _. toarea nunții jicnești, la 
poalele Retezatului, .măsuratul oilor. Cine sînt 

de fapt ei ? Sînt oameni 
simpli, cu dragoste de 
cultură. Se numesc pentru 
că sînt, mai toți, soț și 
soție, Viorica și Vaier la- 
cobescu, Maria și Ion Dan- 
ciu, Maria și Iosif Floră- 
nescu, Ioniță și Elena Cră- 
ciunescu, Maria și Petrică 
Purice. Ansamblul „Fluie
rașii de pe Jiu" nu mai e 
visul lui Dumitru Rădoes
cu, ci o realitate eviden
tă. Acum directorul visea
ză să facă, în colaborare 
cu cineclubul, un film cu. 
toți acești entuziaști, care 
să coboare cu oile, cu vi
tele lor de la munte, pen
tru a imortaliza pe-peli
culă obiceiurile locului.

Mircea BUJORESCU

cultural din Cîmpu . lui
Neag. Aici activează 11 
formații artistice cu pes
te 300 artiști amatori, pre
zente în viața culturală a 
orașului, a municipiului, 
înscrise în festivalul mun
cii și creației „Cîntarea 
României". Jn paralel își 
desfășoară activitatea 7 
cercuri tehnicd-aplicalive' 
la care participă mai mult 
de 20 de cursanți. La un 
recent concurs național 
desfășurat în ramura mi
nieră, la Anina, cirieclu- 
bul „Minerul" din 
fac parte, 
viu Bota 
Ghede, a

care
printre alții Li- 

și Alexandru 
obținut premiul y

Minunata expresie a pasiunii
; O clieamă Cornelia. Bul- 
; zan, are 67 de ani și e so- 
i ția Iui Ion Bulzan, pensio-, 
; nar miner din Uricăni. 
j Participă la toate acțiunile 

de la Casa de cultură. Are 
; doi copii .— un băiat și o 
; fată, care fac, și ei, parte 
: din ansamblul „Fluierașii
■ de pe Jiu", al cărui suflet 
; este hâna Cornelia. Ci nd 
i e chemată la acțiuni 
; închide vilele, o ia din
■ poartă în poartă, își adună 
î toți vecinii și merg la club, 
i Nana Cornelia cîntă din
■ frunză și păstrează în vo-
; cea sa ceva din puritatea. 
; peisajului montan. Știe 
î balade încă neauzite și e 
: deținătoarea unei variante 
: inedite a baladei , lui Ioyan 
; Iorgovan. Iată, înlr-adevăr, 
; cea mai înaltă expresie a 
; pasiunii! Iți sărut mina,
■ nană Cornelia îi îți doresc 
; viață lungă, să. ne c&ți tot

mereu balăde pe scenă.
Bujor M1RCEȘCU

♦ COSTICA AGA — 
Vulcan. Urmăriți cu ă- 
fenție presa centrală. O- 
rientativ, puteți consul
ta broșura care a apărut 
în anul precedent, fi
indcă bănuim că nu vor 
exista diferențe mari în 
ceea ce privește discipli
nele de concurs.
< DRAGOM1R 

TA — “
aceasta 
vă va 
„Noroc 
sorți (după o prealabilă 
convorbire) de publicare. 
In consecință vă invi
tăm la redacție.

I.M.P. De 
răspunsul 
bucura, 
bun" are

CIOA- 
data 

nostru 
Poezia 

chiar

Ca două ape

i 
I L

O fericită întimplare face 
ca, într-un răstimp scurt, 
pe ecranele cinematografe- . 
ror iious'.re sa ruleze conse- __ 
eutiv trei! filme romanești, 
în care s.nt „implicați" dor 
actori ei Teatrului de stat 
Valea Jiulii: și r>... mate
maticiană, a Centrului de 
calcul electronic dm Con
stanța, dar care s-a născut 
și format în Petroșani. A 
rulat mai întîi capodope
ra regizorului Mircea Mu- 
reșan, ecranizarea cunos- 

! rutului roman „Ion", rolul 
principal fiind încredințat 
tinărului actor Șerban lo- 
nescti. Paradoxal, deși ac
tor de teatru Șerban loneS- 
cu și-a făcut cunoscut ta
lentul mai ales pe marele 
ecran, avînd deja la activ 
patru filme: „Mai presus 
de orice", „Ion", „Porțile 
dimineților" și „Capcana 
mercenarilor", ultimele do-, 
uă viitoare premiere. Jocul 
său expresiv, în roluri di
ficile de țăran ardelean 
sau pescar al deltei, a-fost 
apreciat de regizori con- 
sacrați, precum profesorul 
său Mircea Mureșan sau

De la debutul poetic, petrecut' în paginile zia
rului nostru, Rahela Barcan (născută în 1952, ab
solventă a liceului din Petrila) a impresionat prin 
suavitatea și profunzimea metaforei, prin caden
ța susurată a versului, migala cizelării recoman
da un temperament melancolic, care, sperăm noi, 
va nunti fertil în gingașul cor al liricii noastre 
feminine.

A publicat în presa hunedoreană : „Steagul 
roșu", „Drumul socialismului" și „Ritmuri hune- 
dorene", numele fiindu-i înlîlnit și în culegerea 
cenaclului literar al Văii Jiului -- „Incandescen
țe subterane". (t.V.)

orizont pământ
suflet orizont : 
speli de lumină 

privirea-ți în cer se adapă

' și dorul
cărare în tine mai 

sapă 
pe care — cu mine 

de mină — alergi 
ca două ape ce curg 
una în alta.

Descindem mirifici
în odăile de dincolo de snflet 
ne picură somnul din pleoape 
asemeni unor crini plutim 

in lungi explozii de lumini
pe unda unei albe ape
trăind
cu frunțile aproape de iubire 

nu e nic; un păcat să visezi
spre înălțarea cetății în care 
descjndem mirifici 
în zorii vieții 
noi minerii
pentru a-i pregăti de fiecare dată 
dimineața.

Omogenizarea- (dar nu egalizarea vul
garizatoare) culturală- a categoriilor socio- 
profesionale implică perspectivă! expansiu
nii esteticului în viața socială, dincolo 
de mica elită a creatorilor profesioniști. 
Concret, spre exemplu, in cenaclul de artă 
plastică al Văii Jiului se întîlnesc pasio
nați ai penelului sau dălții, care exercită 
diferite profesii. Unul dintre aceștia este 
medicul Doru Roman din Petroșani, aflat, 
în această primă jumătate a anului, la cea 
de-a patra expoziție personală de pictură, 
l'ltima oară, 
în această 
săptămină, 
vernisajul s-a 
desfășurat în 
foaierul Casei 
de cultură a 
sindicatelor 
din Petroșani 
oferind iubitorilor de 'ait.i mai’ ales lucrări 
de natură statică și peisaj.

Aceas.a nouă ieșiie in public marchează 
o altă ptapă în, detinitqa rotat ei estetice 
a tinărului medic Doru Roman. Artistul se 
desprinde de realul exact, culoarea (uneori 
volatilă) devine catalizatorul sen.imentelor 
șale, peisajul recreat irtibie la meditație. 
Tușele larg; de pensulă sugerează doar; 
în obsesivele dialoguri ale pinului cu pia
tra, ale cactușilor tu banalele obiei ie efe
mere se întrevede prisma unui meditativ 
care ’ raportează simbol^j^ji, totodată, ire
ductibil, perenitatea, durativul la fulgerarea 
clipei, contrast conturat și de legendele 
enigmatice ale unor peisaje.

Trei pinze („în saț", „Flori de mar", 
„Orașul"), indică o nouă disociere, o reori- 
entare artistică, înclinația vădită spre gra-

Plinea
facă-se cerul
un lan de griu albastru 
și lanul
un cer de aur 
iar boabele de griu 
să plouă grindină 
peste florile privirii 
ainirosțjid 
a pline.

Țărm de lumină
. căzut pe o pleoapă ■■..?.■ 

ferestre de vis
porumbeii zboară spre albastru 
zbor alb în c-ununa de liniști 
sîmburi de gînd duc în cioc : 
penele lor au ceva din tăcerea 
cuvintelor arzînd pe un rug de iubire 
întotdeauna am spus — porumbeii 
zboară odată cu privirile noastre 
și noț îi iubim pentru că ‘ 
vin să se așeze pe umărul nostru 
amintindu-ne cel mai de preț dintre 

■ lucruri -—
că e PACE,

fica decorativă. Mai degrabă manieră — 
reconsiderarea geometrică a lumii es.e pri- ■ 
vită monocoldr (stranii și totuși impresio
nabile „florile de măr*), dar experiența 
a fost trăita de predecesori celebri, ne a- 
mirrtim pe, perioadele „mono" ale lui Pi
casso, de cubiști etc. -

Acest ultim eveniment artistic, patro
nat de cenaclul plasticienilor din Vale, in

i', tărește o convingere •— portretul este o 
„rara avis" în expozițiile de pictură; poale 
și fiindcă impune o stâpînire desăvîrșită

a, uneltelor, o 
știință a tonu
rilor etc. Dr.
Doru Roman, 
de pildă, ex
pune doar un 
excelent auto- 
, . .ți, deși!
și-a. însușit 

tehnica picturală intr-un liceu ne artă plasti- 
că, după care a abordat cu curaj zugrăvi
rea „figurilor umane. Un paradox explicabil 
in acest caz, dacă avem in vedere nece
sarele etape de maturizare artistică, mai 

! ales că talentatul cenâclist din Vale ne 
mărturisea intenția, ca, într-un viilor apro
piat, să atace mai hotărît portretistica, su- 

; biectele de sinteză . să se axeze pe compo
ziție. In acest sens, recenta coniruntare cu 
publicul — considerăm noi — 11 ajută, să-și 
cumpănească drumul artistic străbătut pînă 
la cer 31 de ani ai săi, consemnarea îm
plinirilor; îi va trezi desigur bucurii, dar 
pentru a i se recunoaște- tușele pensulei 
trebuie să-și definească (dincolo de sau 

, măj bine' zis după experiențele și .etapele 
de maturizare), un stil propriu, care să-i 
recomande identitatea artistică. •

Cronică plastică

Expoziția de pictură
In căutarea stilului propriu’

Valea Jiului
Da- 

gar-
Re- 

fără 
dis

Sergiu Nicolaescu, dar și 
de mai tinerii Dan Plța și 
Nicolae Mărgineanu, dove
dind că a pășit cu dreptul 
in studiourile cinemalogra- 
1 ice.

Colegul său de trupa Di
nu Apcirei (să nil imam că 

iri 
de

Mai intri, Dan 
preferat în două- 
„Bietul îoanide"

iI
iI

0 sugestie...
J'ără îndoială’ muzica 

populară romanească/ de o 
expresivitate Ură egal, fa
ce parte din genurile de 
muzică cele mar gustate la 
noi în țară. Acest fenomen 

pentru 
popor, 

muzical.

denota predilecția 
metodic a acestui 
prin excelență 

"Spectacolele de muzică 
populară susținute de ar
tiști talentați sini I ' 
ni'.e,; incit nil odată 
Casei de cultură se dove
dește neîncăpatoare. Ram ine 
însă greu de. înțeles „răcea
la" cu care este privită 
muzica simionică, cana.

Orice spirit, oricit de 
tehnocrat ar fi, nu poate 
sa nu intre in rezonanțătcu 
dramatismul monumental al 
operei iui BȘetiioven, poa
te ca cea mai zguduitoare 
expresie a solidaruății uma
ne, a bucuriei colective de 
a trăi. Nu se poate să nu 
ne convingă armonia zbur
dalnică și îndrăzneață a 
lui Mozart, creația lui de o 
imensitate aproape incredi
bilă. Sa nu tim oare fas
cinați de expresivitatea no
bilă a lui Schubert, de ma
rea lui inventivitate melodi
că, de frumusețea fără sea- 

lui’ E-

bineve-
i sala

măn a rapsodiilor 
născu?

Să nu lase oare 
bid vrăjitorul din 
Paganini, omul care 
că.ușat din sicriul viorii 
sale acel „pizzicato" dia
bolic, irepelabil ? Sau să 
rămînem reci în fața pre
ciziei, proporției arhitecto
nice. și puterii de condensa
re a lui Brahms ? In mod 
idiscutabil nu putem trece 
indiferent prin această ga
lerie de coloși, pe ai căror 
umeri se sprijină gigantica 
cupolă a muzicii univer
sale. Să-i dăm cuvîntul .lui 
Chopin, . să ne prezinte 
qrandiosul său lirism ro
mantic, culme a simplității 
armonice, și lui Enescu — 
geniul care a ridicat sensibili
tatea melodică a poporubji 
român la cel mai înalt ni- 
i ei artistic. Lăsați să răzba
tă! sunetul pur al 
lui Ciprian 
vuietul de veacuri al isto
riei, tălmăcit în tînguirea 
unei viori... ,:. "

Ar fi pe undeva o impie
tate să ignorăm? comoara 
muzicii autentice,' instru
ment desăvîrșit de cizelare 
și șlefuire a spiritului u- 
man .?!'.’ ; ’?■?■;! '.

Va eriu BUTULESCU

insensi-
Genua 
a des-Ecaterinei Oproiu va stă

rui : „toarte bună reținerea 
deLcată și complexă a 
nei Șiclovan, fata fără 
derobă... dar cu suflet... 
zumind, putem spune 
umbră de reticență că
iribuția acesuiiilm e un 
cura,os gest de primenire 
și un act de talent: talen
tul de a catapu.ta ta.ente". 
. Asupra filmelor în care 
au jucat Șerban Ionescu și 
Dinu Apelrei, cinefilii din 
Vale s-au pronunțat. Luni 
e te programată premiera 
de gală la Petroșani a pe
liculei „Mijlocaș!, la deschi
dere", prilej de întilnire a 
spectatorilor < u regizorul 
Dinu ’fanase, cu Dana Și- 
clovan și alți componenți 
ai echipei de filmare. Și 
totodată încă un prilej de 
satisfacție față de virtuțile 
scenice ale actorilor 
fesioniști sau amatori 
municipiul nostru, care 
bează ,că și cea de-a

la îndemî- 
not abile-, 

continuate.

Liviu, un rol ingrat („bu
nul și îrumosul care mora
lizează") în '„Omul care ne 
trebuie", după un scenariu 
de Ton BăieșU.

Era normal ca tinerii ac
tori din Vale să fie reniar-" 
câți de casele de tilrne, 
cariera lor se arată promi
țătoare ; iată insă că mu 
regizor care s-a încumetat 
adesea să lucreze 'cu nepro- 
lesioniști, Dinu lânase, a 
căutat pentru scenariul lui

este petriiean) a depui al
liim rncă din anul 11
studenție.
l’ița l-a 
pencuie : 
și „Mai presus. de orice", 
apoi Nicolae Oprițescu i-a Mihai istrățescu, un filo- 
distribuit în „Vis de ianua- log, astăzi gazetar la
rie". Fiind chemat la pro- dio, cîțiva , interpreți
be pentru „Mireasa din

. tren", l-a remarcat Mano- rolurile feminine ale
le Marcus, regizor cu' ex- mului „Mijlocaș la deschi

dere" a apelat la tînăra 
Dana Șlclovan, absolventă 

matematică 
asupra

ra-
din

Constanța. Pentru unul din 
................................... fil-

perfență, care l-a încadrat
iii' echipa sa alcătuită din

, actori cu o /bogată biogra- a Facultății de
fie. Și astfel. Dinu Apetrei din București asupra că- 
a ajuns! să-l întiupeze pe reia o cronicară de talia

pro- 
din

pro-
șap-

„Baladei"
Porumbescu,

tea artă le este 
nă, cu împliniri 
care se cer
(Ion VULPE)
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Vizita de lucru a
FILME

19,45
20,35 Film serial:

Nicolae Ceaușescu la filatura 
întreprinderii „Aurora“

(Urmare din pagina I)

produsele realizate djn fire 
Vigonie. — țesături, cămăși, 
bluze, fețe dt masă, alto 
articole destinate atît pie
ței interne cît și exportu
lui. Apreciind aceste pro
duse, secretarul general al 
partidului a cerut specia
liștilor să acorde, în. conti
nuare, o atenție sporită fi
nisării. îmbunătățirii cali
tății, diversificării gamei de 
modele și sortimente, creș
terii eficienței produselor 
destinate exportului.

La ieșirea din hală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a- 
trage a!enția conducerii în
treprinderii că în incinta u- 
nitățil există suficient spa
țiu pentru ridicarea, în ime
diata apropiere a filaturii, 
a unei noi hale pentru pre- 
parație. Aici să fie realiza
tă o construcție ușoară, e- 
tajata, care să nu necesite 
consumuri mari de mate
riale. în noua hală să fie 
amplasate toate utilajele și 
agregatele aferente procesu
lui de pregătire și prepa
rare a materialelor textile 
pentru a fi prelucratei în 
Continuare în filatură, iar 
spațiul ce devine disponi
bil să fie destinat producției, 

în continuare, tovarășul 
, Nicolae Ceaușescu are un 

cuprinzător și analitic dia
log de, lucru cu membri ai 
conducerii Ministerului In
dustriei Ușoare, ai altor mi
nistere și, instituții centrale 
de sinteză, și economie, cu 
directori de centrale indus
triale, institute de cercetare 
si proiectare tehnologică, cu 
ceilalți specialiși din diver
se sectoare ale industriei 
ușoare, pe probleme 
vind modul cum 
materiile prime 
lele în această 
dustrială.

Tovarășul N
Ceaușescu a indicat facto- ; tru industria ușoară. în a- 

cest context, se recomandă, 
de asemenea, ca în fiecare 
județ, pe lângă filaturi, să 
fie amenajată cîte o secție 
care să asigure valorifica-

pri
se folosesc 
și materia- 
ramură in-

i c o I a e

rilor de răspundere să nu 
mal fie construite capaci
tăți care folosesc materii 

. prime noi, pînă nu se cre
ează unitățile necesare pre-

13,00 Mozaic cullural-arlis
tic.

18,35 Săptămîna politică.
18.50.......................
19,00 

'19,25

rea materialelor refolosibi- 
le, în acest fel înlăturîn- 
du-se cheltuielile de trans
port.

Luînd cunoștință de sta
diul de înfăptuire a progra
mului de dezvoltare a pro
ducției de articole din in și 
cînepă, secretarul general 
al partidului cere să se a- 
sigure o valorificare supe
rioară a firelor și fibrelor 
de in și cînepă, prin rea- 
alizarea unor cantități spo
rite de confecții 'pentru îm
brăcămintea destinată se
zonului călduros și de ma
teriale de protecție pentru 
anumite sectoare industri
ale. ■ - “ - '.V

Apreciind realizările, obți- 
nule în induslria-.de pielă
rie privind indicele de fo-, 
losire a materiei prime, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
trasează sarcina ca o can
titate tot mai marc de ma
teriale recuperabile să fio 
îndreptată spre chimizare, 
domeniu care permite o va
lorificare mai eficientă a 
acestora. Totodată, a indi
cat ca întreprinderile de 
specialitate să asigure co- 

Fonduriior Fixe, lectarea apelor rezultate de 
la spălarea pieilor cu blană 
și a linei, ape din care spe
cialiștii noștri au obținut, 
după o tehnologic origina
lă, lanoljnă.

Cercetind o serie de ar
ticole din piele și din bla
nă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat ca 
diferite articole mici să fie 
date unor persoane care să 
le lucreze la domiciliu în 
timpul lor disponibil, asi- 
gurîndu-se pe această cale 
alît o sporire a producției, 
cît și o sursă de venituri 
suplimentare. De asemenea,.

lucrării materialelor refo- 
losibile.

Luînd cunoștință de rea
lizările și preocupările, în 
domeniul utilizării materia
lelor recuperabile, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a- 
trage atenția factorilor de 
răspundere prezenți că ma
terialele rămase din proce
sele de prelucrare indus
trială, cum sînt cele de Ia 
operațiunile de croire, de 
exemplu, reprezintă materii 
prime și trebuie cuprinse 
în plan ca atare, fiind ne
cesară folosirea integrală a 
acestora. în același timp, 
secretarul general al parti
dului cere să se întocmeas
că un program,-care să pre
vadă mijloace și soluții 
pentru a se ajunge la re
folosirea a cel puțin 50 la 
sută din tot ceea ce s.e li
vrează spre consum la 
populație și altor benefici
ari — țesături, confecții, 
încălțăminte, articole din 
cauciuc, materiale plastice 
etc.

S-a indicat ca Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului. Gos
podăririi r 
împreună cu Ministerul In
dustriei Ușoare, să organi
zeze o mai bună activitate 
de colectare a materialelor 
recuperabile de la populație 
și ceilalți consumatori.

Secf(?tarul general 
partidului a trasat ca sar
cină Comitetului de Statal 
Planificării și Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Ma- 
terialc și Controlului Gos
podăririi Fondurilor Fixe ca 
materialele rămase din pro
cesele de prelucrare indus, 
trială, precum și materialele 
recuperabile de la populație 
și ceilalți consumatori să a cerut specialiștilor din 
fie incluse în balanțele de 
resurse aIe planurilor anu
ale și ale cincinalului, ca 
sursă de aprovizionare pen-

al

industria pielăriei și încăl
țămintei: să realizeze o ga
mă cît mai Variată de com
binații de* culori și îmbi
nări Ia articolele confecțio
nate din fâșii, ceea ce le 
conferă o notă în plus de 
eleganță, un aspect atră
gător.

Secretarul general al

partidului a cerut conduce
rii ministerului de resort, 
centralelor industriale, spe
cialiștilor din cercetare și 
proiectare, din industria u- 
șoară, prezenți la acest di
alog, să studieze și să gă
sească soluții și tehnologii 
pe baza cărora să întoc
mească programe speciale, 
în decurs d.e cel mult o lu
nă, în vederea recuperării 
și refolosirii firelor și fi
brelor sintetice, a cauciu
cului, a maselor plastice, 
încălțămintei uzate, a dife
ritelor articole din bumbac, 
'a altor produse.

în același timp, a reco
mandat ca în centrul aten
ției lor să rămînă în conti
nuare problemele privind 
îmbunătățirea calității, di
versificarea sortimentelor, 
sporirea eficienței în toate 
sectoarele industriei ușoa
re, atît pentru produsele 
destinate consumului in
tern, cît și exportului.

Secretarul general al 
partidului a indicat specia
liștilor din industriile ușoa
ră și chimică să găsească 
soluții tehnice eficiente pen
tru refolosirea cauciucului, 
a materialelor plastice re
zultate din articole colec
tate de la populație și cei
lalți consumatori.

T o va r ă ș u 1 Nicolae 
r Ceaușescu a cerut specia
liștilor din construcțiile de 
mașini să-și unească efortu
rile cu cei din domeniul in
dustriei ușoare și să reali
zeze în timp cit mai sturt 
cu forțe proprii mașini și 
utilaje menite să conducă la 
prelucrarea integrală a 
materiilor prime, a mate
rialelor rcfolosibile. . :

Factorii do răspundere, ' 
specialiștii. prezenți la a- 
cest dialog au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că vor depune toate efortu
rile- pentru valorificarea in
tegrală a materiilor bune și 
introducerea în circuitul 
productiv a unor cantități 
cît mal mari de materiale 
refolpșibile, pentru spori
rea și în acest fel a efici
enței în toate sectoarele in
dustriei ușoare, în economia 
națională.

I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Artista, dolarii 
și ardelenii ; Republica : 
Dansul tobelor; Unirea: 
Deznodămînt la frontieră.

LONEA : Sosea odată 
un călăreț.

ANINOASA: Marea ne
liniște1

VULCAN — Luceafărul: 
Studentul, computerul și 
cartofii.

LUPENI — Cultural: 
întoarcerea Iui Vodă Lă- 
pușneanu ; Muncitoresc : 
A doua inimă.

URICANI : Operațiunea 
„Stadion". \

1001 de seri. 
Telejurnal. 
Călătorie prin țara 
mea.
Teleenciclopedia.

Dallas 
— Compania petro
lieră Ewing. Episo
dul 41.

21,25 Emisiune de muzică, 
balet și divertis
ment.

22,30 Telejurnal. Sport.

LOTO
din

TV
Ecran de vacanță. 
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6 încadrează de urgența

- un portar (bărbat) pentru restauran
tul „Minerul" Petroșani.

Condiții de încadrare și remunerare 
conform Legii 57/1974. ■

Relații suplimentare la Biroul organiza
rea muncii-retribuire-personal, telefon 43394.

întreprinderea minieră Vulcan
— încadrează macaragii pod rulant cu 

transfer sau încadrare directă.

Mica publicitate
VÎND mașină de tricotat 

Grosier, hr. 5, cu ace duset. 
Aninoasa, strada 23 August 
nr. 38 /10. Doroftei. (503)

SCHIMB apartament 2 
camere, Vulcan cu similar 
Petroșani, informații Aleea 
Viitorului bloc A 6 ap. 20, 
etaj III, Vulcan sau telefon 
43873 — Nocirici. (499)

COPIIÎ, ginerele și nepo
ții urează familiei MEIS
TER, cu ocazia nunții de 
aur, tot ce se poate dori 
unor părinți iubitori, drum

presărat cu flori spre nun-' 
ta de platină.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe ultimele Butei 
Ion, eliberată de I.M. fe- 
trila. Se declară nulă. (501)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șerban 
Niță, eliberată de U.E. Pa- 
roșeni. Se declară nulă. (504) -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele.- Manole 
Mitriță, eliberată de A.U.T.L. 
■Petroșani. Se declară nulă. 
(506)

BUDAPESTA 20 
preș). — In ziua a 
competiției internaționale 
feminine de handbal de la 
Szeged (Ungaria), selecțio
nata României a întîlnit 
formația Austriei, pe care 
a învins-o cu scorul de 
. o 12. (10 7).

Alte rezultate: Bulgaria 
—- Cehoslovacia 17—43 (10 
—7; Ungaria,— Polonia' 
22 -15 (11-7),

BELGRAD 20 (Agerpres). 
— Turneul internațional de* 
șah de la Șinederevska Pa- 
lanka (Iugoslavia) s-a în
cheiat cu victoria marelui 
maestru englez Michael 
Stean, care a totalizat 10 
puncte din 13 posibile. Pe 
locurile următoare ș-au cla
satCebalo (Iugoslavia) și 
Jansa (Cehoslovacia) — cu 
cite 9 puncte, Șyeșnikov 
(U.R.S.S.) — 8,5 puncte. 
Victor Ciocîltea (România) 
a ocupat locul 117 cu 5v5 
puncte.

(Ager- 
doua a

In vitrina de . la intrarea 
în casa pensionarilor din 
Lupeni te întîmpină un a- 
fiș pe care pot fi citite nu
me de oameni, cifre, cla
samente din care rezultă 
că aici se desfășoară un pa
sionat concurs de

Concursul — așa 
cum ne-a informat 
tul de organizare 
din lacob Cozma, loan O- 
croglici și Diana Chitu — 
se desfășoară sub genericul 
„Daciadei“. Cohcurențij vor 
juca după sistemul fiecare 
cu fiecare, durata maximă 
a unei partide fiind de 3 
ore. Dacă în timpul respec
tiv. concurenții nu termină 
partida juriul poate, decide 
remiză. Întrecerile se des
fășoară pe parcursul a 45 de 
zile, perioadă în care 
concurentul nu și-a termi
nat toate partidele, rezulta
tele jucătorului 
vor fi anulate.

Așadar,/, casa 
lor din Lupeni 
ză activități recreative, nu

șah, 
după 

comit e- 
form.it

respectiv

pensionari-
organîzea-

numaj pentru pensionari ci 
pentru toți cei care-i trec 
pragul. Campionatul de șah 
respectiv reunește in fața 
meselor cu 64 de pătrate, 
30 do șahiști pasionați din 
întreg orașul. Pînă în pre

zent s-au jucat aproape 1000 
de partide .iar în final 
primilor trei' clasați, corni--

teiul de organizare le va 
acorda trofee, constând din 
cupe și mențiuni. Deocam
dată pentru ocuparea pri
melor locuri au șanse ingi
nerul Dumitru Florescu, lu
crătorul din comerț Eugen 
Șink, precum și pensiona
rii Victor Brașoveanu, O- 
prea Zgura și Iul iu Peter.

Avram MICA

ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII de muncă din cadrul LC.P.M.C. sînf ală
turi.de familie în marea durere pricinuită de încetarea 
din viață a celui care a fost

Ing. IOSIF GYQRI.

Trofeul a poposit în Vale

HANDBAL

nou
Timp de trei zile, orașul 

Oradea a găzduit turneul 
final al campionatului re
publican de handbal rezer
vat juniorilor II. La acest 
ultim act, au participat, ce
le opt echipe, câștigătoare 
de zonă,

Coinportîndu-so bine, ele
vii antrenați de prof. Ioan 
Polifronie au obținut locul 
111 în clasamentul final cu
cerind medalia 
Iată
le handbaliștilor 
14—16 cu C.S.Ș. Ciuj-Na- 
poca, 14—10 cu CS.Ș. Bls-

de bronz, 
rezultatele tehnice a- 

noștri:

Pe 
trița, 
iești, 13—12 cu C.S.Ș. Galați, 
16—8 cu C.S.Ș. Neamț, 14— 
10 cu C.S.Ș. Giurgiu și în 
ultimul joc cu C.S.Ș. Jim- 
bolia 14 13.

Pentru acest frumos bi
lanț sportiv, merită toată 
lauda alît componenții e- 
chipei cît și antrenorul lor. 
In mod deosebit s-au evi
dențiat Jeno Nagy, Mircea 
Stănescu, Sigismund Dani, 
Victor Cupceac și Gabriel 
Grigorc.

8—10 cu C.S.Ș. Plo-

S. BĂLOl

După cum am ma; anun
țat, in perioada 15—17 iu
nie a.c.. Clubul sportiv șco
lar „Pajura" din București 
a organizat o interesantă 
și utilă competiție de fot
bal rezervată copiilor năs- 
cuți în anii, 1967—1968, A- 
lăluri de cinci echipe din 
Capitală, reprezentând C.S.Ș. 
„Pajura" București (organi
zatoarea competiției), Dina- 

, mo' II București, F.C. Spor
tul studențesc 
Electroaparataj
C.S.Ș. 2 București, au mai 
participat și formațiile 
C.S.Ș. Pitești, ~ precum și 
C.S.Ș; Petroșani. Spre satis
facția noastră tinerii fotba- 

-liști antrenați de profeso
rul Ioan Ernest llea au a- 
vut o comportare bună, ob
ținând cinci victorii con
cludente, avînd la activ o 
singură înfrângere. Scor ge-

București,
București,

neral 31—44 în favoarea 
lor, fapt ce le-a permis să 
se claseze pe primul loc 
cucerind în acest fel „Cupa 
Pajura" oferită de organi
zatori. Printre jucătorii noș
tri evidențiați amintim pe 
Daniei Timofte, care a cu
cerit diploma de golgeter 
(13 goluri marcate}, Cons
tantin Ceacusta, 10 ani, (de 
cel mai tînăr jucător), Cos- 
tel Ispir, Horațiu Vasiu, 
Daniel Tonca și alții. Ți- 
nînd seamă de jocul prac
ticat și talentul lor înnăs
cut, Daniel Timofte și So
rin Henzel, vor fi convo- 
cați în tabăra de fotbal or
ganizată de M.E.l. la Ineu. 
Deci avem și în Vale co
pii talentați, care dacă vor 
depune străduință, crescuți 
cu pasiune și responsabili
tate vor deveni pepinieră 
pentru echipele noastre din 
eșaloanele superioare.
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