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La sectorul VII al I.M. Vulcan

Efortul colectiv — îndreptat spre 
creșterea producției de cărbune

Brigăzii conduse de minerul Nicolae Brutu, una din cele mai vechi și mai 
omogene formații de lucru de la sectorul II al T.M. Paroșeni, frontaliști recu- 
noscuți pentru hărnicia lor, i se încredințează lucrări cu un grad ridicat de difi
cultate. Brigada a executat în condiții optime dezechiparea a două abataje fron
tale. în imagine brigadierul Nicolae Brutu, alături de ortacii Mihai Savin, Traian 
Cojocari», Vasile Brutu și Alexandru Kiss Foto : Șt. NEMECSEK

în organizațiile de sindicat

Sectorul VII de la mi
na Vulcan, unul din cele 
'mai mecanizate sectoare 
ale minei, în luna ianua
rie a înregistrat un minus 
de 3000 tone de cărbune, 
în această situație reali
zarea planului pe între
prindere în luna respec
tivă a cerut eforturi su
plimentare din partea ce
lorlalte sectoare de pro
ducție.

Problema a fost pusă 
deschis .în fața oamenilor' 
muncii de către conduce, 
rea sectorului. Putem să 
facem un efort in plus 
pentru a recupera minu
sul ? Răspunsul comuniș
tilor, al celorlalți 
meni ai muncii, a 
categoric: DA! Șefii de 
brigăăft au fost aceia ca
re au întărit disciplina 
în fiecare formație. Pre
darea lucrului de către 
schimburi nu se mai face 
la rampa puțului ca în

ba- 
fost

luna ianuarie, ci direct 
la locul dc muncă,

— Oamenii sectorului 
VII s-au angajat să in
troducă un nou complex 
în panoul II, stratul 15, 
cu propriile forțe. Acest 
lucru a cerut o mai bună 
organizare a muncii —■ 
relata cu satisfacție ing. 
Aurel Matiaș, șeful sec
torului —, dar a necesitat 
și un efort suplimentar 
din partea personalului 
electromecanic. Deși com
plexul de la abatajul 
frontal, panoul I stratul 
15 a întîlnit linele de
ranjamente tectonice, bri
gada condusă de Vasile 
Costache a reușit să_și re
alizeze planul în propor
ție de 104 la sută.

- La raport ați cerut 
maiștrilor, să discute cu 
oamenii, să le reamin
tească -propriul angaja
ment. Ce semnificație are 
acest lucru ? '

— Cînd am discutat cu

întregul colectiv pe schim
buri în vederea recupe
rării minusului înregis
trat pe luna ianuarie, am 
stabilit concret Cît tre
buie să dea în plus fie. 
care formație. în fisa de 
acord nu era prevăzut și 
angajamentul, de aceea 
fiecare maistru a fost în
sărcinat să amintească 
schimburilor că au și un 
angajament de realizat. 
Fiecare a înțeles și s-a 
mobilizat mai bine. Ca 
urmare a acestei mobili
zări, s„a recuperat res
tanța de 3000 tone din 
luna ianuarie, realizîn,. 
du-se un plus de 800 to
ne de cărbune la finele 
trimestrului I. Mai 
am adoptat un stil 
lucru consultativ în 
bilirea unor lucrări

Teodor ARVINTE

Impuls mobilizator imprimat activității 
productive, procesului educațional

știre la deschiderea lucră
rilor Congresului U.G.S.R., 
se anunță bogat. La loc de 
frunte în bilanț își etalează 
anticipat succesele brigâzi- 

De la președintele Corni- le de la abataje ca cele 
teiului de sindicat da la 
I.M. Lupeni, tovarășul Du
mitru Făiniș, aflăm fapte 
notabile de muncă prin ca
re minerii de aici omagia
ză partidul la a 60-a ani
versare, întîmpină apropia
tul Congres al sindicatelor, 
întrecerii socialiste dintre 
brigăzi i s-a dat 0 turnură 
organizatorică aparte, pe 
genuri de lucrări și profi
luri de muncă. Cuprinzînd 
56 brigăzi, întrecerea axa
tă pe aceste două mari e- 
venimente politice din via
ța partidului și poporului 
nostru este marcată de 
succese deosebite. Bilanțul 
"realizărilor pe care-1 va 
face sindicatul în zilele ur
mătoare. în semn de cin-

■ 1 M- LUPENI
Prinos al hărniciei 

în întrecere

nou, 
de 

s ta
ur-
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„Dirigenția muncito
rească" în acțiune

[levii buni 1
Elevii buni, elevii de „9 

și X0“, sînt mîndria școli
lor și bucuria părinților. 
Și ca să fii elev bun nu-i 
deloc ușor. De ce ? Știe 
fiecare părinte sau profe
sor și chiar elevii. Ce se 
întimplă însă cu timpul 
de pregătire ca să nu mai 
vorbim de timpul liber al 
acestor elevi ? . La „cor ‘ 
trebuie să participe pen
tru că o oră, două la un 
copil bun, nu înseamnă o 
pierdere de timp prea ma
re. Dintr-un montaj fie 
muzical, fie muzișal-lite- 
rar, tot un elev bun trebu
ie să facă parte, sau la un 
concurs de „Cruce Roșie'1 
e mai nimerit un elev bun 
decît unul mediocru, ca de 
altfel și la alte activități 
pe care nu le mai enume
răm, dar la care mai adău
găm dorința părinților u- 
neori justificată, alteorf nu. 
tot ai elevilor buni, ca ei 
copii să ia lecții de muzică 
sau de a face sport ș.a.m.d.

E adevărat, toate aceste 
activități, ca să_ le numim 
astfel, nu au loc într-o sin
gură zi. Dar lui, elevului 
bun, îi mai rămîne timp, 
timp de pregătire, timp de 
joacă, pentru că. totuși, 
părinți și educatori, elevul 
bun este și copil ? Ar fi 
în interesul tuturor ca 
toți elevii să fie antrenați 
la toate activitățile pentru 
a deveni toți buni.
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Tudor MUNTEANU I

conduse de Constantin Po
pa (4-9 815 tone cărbune) 
și Eugen Vladar (4-1 683 
tone),, urmate de cea a lui 
Traian Pop (4*616 tone) de- tul? 
la abataje cameră, de cele 
de la lucrările de pregătiri 
în cărbune și deschideri 
conduse do Petru Belbe 
(4*626 m.c.) și Nicolae Un- 
gureanu (4-320 m.c.) lucrări 
de săpare și betonare rea
lizate suplimentar în pri
mele două luni din acest
an.

Tot la mina Lupani ini
țiativa „Dirigenția munci
torească1' — aplicată de 36 
maiștri între care se evi
dențiază Petre Constantin, 
loan Onuț, Ilie Cîrlogean, 
Anton Mokoi și alții — es
te folosită, de grupele sin
dicale din sectoarele IV, 
III, V și VII, cu eficientă 
tot mai mare în procesul 
educațional și de dezvolta
re a conștiinței socialiste.

în acțiunile per£ru întări
rea ordinii și disciplinei în 
muncă. Maiștrii ca Cei a- 
mintiți poartă un perma
nent dialog cu oamenii 
muncii din subordine la 
locurile de producție, men- 
ținîndu-le atenția continuu 
concentrată asupra proble
melor disciplinei. Rezulta- 

In schimbul condus 
de maistrul Petre Constan
tin, de exemplu, în luna 
februarie nu s-a întregis- 
trat nici o nemotivată, iar 
pe întregul sector IV nu
mărul acestora a scăzut pî- 
nă la 5 absențe, ceea ce 
față de 60-70 cite se acu
mulau lunar în 1980. în
seamnă un mare pas pe 
calea întăririi disciplinei în 
muncă, fapt care a avut 
o influență pozitivă asupra 
producției, sectorul IV depă
șind planul cu 15 000 tone 
de cărbune, (Avram Mica)
■ I.M. URICANI

C.I.T. acționează 
în sprijinul producției

îndrumată de siridicaj, 
comisia inginerilor și teh
nicienilor de la I.M. Uri-

(Continuare tn pag. a 2-a>
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Cultură - artă
Pe șantierul construe, 

(iilor de locuințe de la 
lupeni constructorii* de
finitivează finisarea blo
cului 9 cu 36 de apar
tamente.

Cinstea „vînduta" pentru cîțiva kilowați
Reducerea consumurilor

! de energie electrică este 
o sarcină de strictă ac
tualitate pentru - economie. 
Unitățile noastre econo
mice fac eforturi deose
bite pentru « reduce con
sumurile de energie alee- 
trică atît în ansamblul ac
tivității cît și pe fiecare».' 
produs în parte. Pe ta
bloul de bord al dispece
rului de la stația de dis
tribuire a energiei ' elec
trice Petroșani sînt vizi
bile aceste eforturi cu ex
cepția... consurtîatorilor 
casnici care înregistrează 
o depășire, in acest tri
mestru, fie peste . 1 000 0G0 
kWh energie electrică. In 
sezonul rece consumul de 
energie a fost mai mare 
decît cel planificat ca ur
mare a încălzirii aparta
mentelor cu radiat-.» ire,

dar, și aici; putea fi re
dus în mare parte,, prin 
raționalizarea iluminatu
lui scărilor și chiar a a- 
partamentelor.

Anormal este un aspect,

prin recalculare retroac
tivă. Datele puse la dis
poziție de către tovarășul 
loan Coc, șeful comparti
mentului de furnizare a 
energiei’ electrice, vizea-

ECOțȚOMfâttA-
al necinstei, al furtului de 
energie electrică ce trebu
ie combătut cu toată fer
mitatea de opinia pu
blică. In controlul efectu
at de către organele 
S.D.E.E, Petroșani »-a 
găsit sustrasă o mare can
titate de energie electri
că din care a fost recu
perată doar 48000 kWh

cetățeni 
colțcti- 
desfă- 

Reiata-

Augustin Circoveanu, blo
cul 16, apartamentul, . 1, 
Urieani, s_a găsit circu
itul prizelor legat direct, 
ocolind contorul. A fost a- 
mendat cu* 1 000 lei și re
cuperați 2 245 kWh in va
loare de 2.153 lei ; Aurel 
Fîntînă, blocul 8, aparta
ment 1, Lupeni, a găurit 
capacul contorului și cu 
o sîrmă a blocat discul, 
A fost amendat cu 
lei șt recuperați 2 256 
în valoare de 1093 
Teodor Slmildeanu, 
cuț 4> scara II, ap.ză numele unor 

care nu fac cinste 
velor în care își 
șoară activitatea.

• rea faptelor acestor oa
meni certați cu cinstea va 
trebui să constituie un In- 
demn la corectitudine, pen
tru toți cei care se lasă 
tentați de această practi
că. Cileva exemple : La

1 &00 
kWh 
lei; 
blo-

, . . .....  . . .... ' 27
Lupeni, a rupt sigiliul ți 
a oprit funcționarea con
torului, fapt pentru care â 
fost amendat cu 1000 de 
lei și recuperați retroac
tiv, 2122 kWh energie e-

A. TEODOR
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Simpozion
I.P.C.V.J. Petroșani a 

organizat în 2 aprilie, in 
cadrul Festivalului națio
nal „CINTAREA ROMÂ
NIEI1» un simpozion de 
creație tehnică pe tema î 
„Preocupări privind creș
terea cantităților de căr
bune destinat siderurgiei". 
Studiile și referatele pre
zentate de participanți, 
dintre care-ji. amintim pe 
dr. ing. Lidia MihăilescU, 
ing. Nicolae Vâlcea, ing. 
Francisc Appel și ing. Tu
dor Geamănu, au stîrnit 
un viu interes atît prin, 
tematica abordată cit și 
prin modul de prezentare. 
Problematica supusă dez
baterii participant ilor, re
feratele $i Studiile 
zentate,
bogat în noutăți tehnice 
se înscrie în mod firesc 
în preocupările statorni- . 
ce ale preparatorilor pen
tru valorificarea deplină, 
superioară a masei combus
tibile conținute în cărbu
nele extras.

pre-
cu up conținut



2

în organizațiile democrației și unității socialiste
Analiza stadiului de în

deplinire a indicatorilor 
economici pe primele 2 
luni din aCest an, făcută 
în adunările O.D.U.S. au 
pus în evidență sarcinile 
ce revin membrilor aces
tei organizații, sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, in vederea mobi
lizării oamenilor muncii 
la realizarea sarcinilor de 
plan. Diud expresie holă- 
rîrii de a acționa în spi
ritul principiilor autoges- 
tiunii și autoconducerii 
muncitorești, participanții 
la adunări au făcut nume
roase propuneri pentru 
îmbunătățirea activității 
de extracție, valorifica
rea unor noi rezerve de 
creștere a productivității 
muncii, a producției de 
cărbune, reducerea chel
tuielilor de producție, a 
consumurilor de materia
le, energie, recondiționa- 
rea și refolosirea unor 
piese de schimb și sub- 
ansamble. La adunarea 
O.D.U.S. nr. 5 din sectorul 
V producție, maistrul mi
nier' Nicolae Dinescu. 
președintele organizației 
din sector și vicepre
ședinte al Comitetului mu
nicipal al O.D.U.S., a lan
sat o chemare la între
cere. împreună cu briga
da de mineri pe care o 
conduce — către toate

plan a 50 ml lucrări mi
niere in cursul anului 
1981 ; toate lucrările exe
cutate să lie de cea meri 
buna calitate.
. Cum vor fi realizate a- 
ceste obiective? Referin- 
du-se la însemnătatea o- 
bjectivelor — ținta lor; 
i mpulsioriarea lucrărilor 
de pregătire — pentru a- 
sigu.area noilor capaci-

loan Boghin. Eftimie Me- 
zaroș, .Kiss Ludovic".

Notăm fapte relevante 
de muncă ce atestă efici
enta organizării exigente 
ce și-o ăutoimpune bri
gada Ia locul de produc
ție. Anul trecut, brigada 
a realizat peste plan 1150 
mc lucrări miniere. ■ In 
1981 continuă succeselej 
pe primele două luni a a-

Propuneri concrete 
in sprijinul producției

tăfi de producte ale mi
nei, brigadierul Nicolae 
Dinescu ne spunea : „Vom 
realiza obiectivele che
mării printr-o mai bună cii de 1,81 mc/post fa- 
organizare a locului de 
muncă, utilizarea integra
lă a timpului de lucru. 
Predarea și primirea lo
cului de muncă, la fieca
re schimb, nu 
la noi decît 
schimbul care 
aprovizionat 
muncă cu materialul ne
cesar schimbului respec
tiv. In aceasta vedem noi 
materializat obiectivul din 

i.vuuuuu _  chemare vizînd întărirea
brigăzile de pregătiri de ordinii și disciplinei, a

■ - ■ - răspunderii în muncă, rea
lizarea întocmai a ciclu
lui de lucrări pe fiecare 
schimb. Așa își organizea
ză lucrul cei 4 șefi de 
schimb Constantin Chlriac

cumulat o depășire a sar
cinilor de 109 mc lucrări 
de pregătire, pe seama li
nei productivități' a mun-

bunătălirea condițiilor de 
‘ transport pe un traseu im
portant din subteran, mi
nerul Constantin Ciocîl- 
tea, a propus să fie urgen
tată săparea vetrei galeri» 
ei de legătură între sec
toarele I-II la orizontul 
XIV, intrată în presiune. 
De la adunarea din ■ 23 
martie, în care a fost fă
cută propunerea, . au tre
cut doar cîteva zile pînă 
.ce ea a și fost pusă în a- 
plicare; formația de în
treținere condusă de Ioan 
Inel acționează deja la 
săparea galeriei, readucînd 
gabaritul lucrării miniere 
la profilul normal".

De la alte adunări
O.D.U.S. din sectoarele 

: minei Petrila am mai no-
’* tat propuneri ca: dotarea

atelierului mecanic cu o 
macara de 5 tone, deschi
derea unui curs de poli
calificare pentru minerii 
de la sectorul IV caie lu
crează cu complexe me
canizate ele. Alături de 
propuneri, s-a cerut orga
nelor O.D.U.S. să pună un 
accent mai mare pe edu
carea membrilor organiza
ției în spiritul disciplinei 
în muncă,'să se ocupe in
tens de creșterea nu
mărului membrilor orga
nizației, să se țină o mai 
strînsă legătură cu or
ganizațiile de sindicat, 
U.T.C., comisiile de fe
mei ți al ți factori politici 
în vederea organizării u- 
nor acțiuni comune, de 
amploare, ’de ” sprijinire 
a producției în întreprin
dere. ; ' :>■ - ’7 ;

I. BĂLAN

, Odal 
rea cu 
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este de 
tăm pîn. 
ține de 
aflați în 
dovfedest 
știență^o 
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simte ce 
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felie", atî 
și pentru 
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ca băut ■ 
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Altfel spt 
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reflecta ia 
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fost Aless 
cu, condu 
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Constantei 
fer la4^î 
șani al ÎI 
ambii g-i 
sub influfe:

Potrivit prevederilor Decretului Consiliului 
Stat nr. 190 din 19 mâț’. 1979, privind stabilirea orei 
oficiale de vară pe teritoriul Republicii Socialiste 
România, îneepiiiu d.n ir'aprilie, pi.,ă pe 2i sep.ein- 
brie — adică intervalul dintre prima duminică a lu
nii aprilie șj ultimă duminică a lunii septembrie — 
întreaga activitate economico.soeială din țara noastră 
se va coordona ’.*«?* tirul orar de vara. A-Ue!,' în 
noaptea de simbătă spre duminică (4 spre 5 aprilie) 
ora zero va deveni ora 1, acele ceasornicelor fiind 
date înainte cu o ora. Rcărnmtim ca adoptarea -orei 
oficiale de vâră" în țara noastră sț> înscrie în pro- - 
gramul, de măsuri inițiale pentru economisirea re- 

: șurselor energetice naționale. Prin creșterea timpuiui 
de folosire a luminii naturale a zilei, în perioada co
respunzătoare a anului trecut, s_a obținut o reduce
re a puterii în sistemul energetic național la orele de 
vîrf cu circa 450 MW, acepsta echivalînd cu puterea 
instalată a două hidrocentrala de mărimea celei de la 
Bicaz. Totodată, prin reducerea £U o oră a consumu
rilor de iluminat casnic, comercial si industria] s-au 
economisit peste 200 milioane kWh energie electr!-.,, 
că, pentru care s-ar li consumat circa 75 000 tone 
combustibil convențional. In același timp, experien. 
ța a arătat că noul orar reprezintă un avantaj im
portant Și pentru populație care-și poate valorifica 
mai eficient timpul liber prin acțiuni de recreere și 
Agrement, In c® privește programul unităților eco
nomice, comerciale și instituțiilor social-culturale, o. 
vesta va rămîire neschimbat, iar mersul trenurilor va
fi adaptat în noaptea d® simbătă spre duminică Ia 
noua oră de vară

ță de 1,43 mc pe post pla
nificat. In aceste zile mi
nerii brigăzii Iul Nicolae 
Dinescu execută în ritm 
alert pregătirile pe stratul 
7, unde, la 15 aprilie, es
te programat să intre în 
exploatare un abataj pe 
înclinare cu trepte răstur
nate.

Șl în 
celelalte 
minei 
O.D.U.S. au făcut propu
neri valoroase pentru îm
bunătățirea 
producție, 
realizărilor, 
organizației 
sectorul 7 transport. Ște
fan Piroșca ne releva în 
acest sens : „Pentru îm-

procesului de 
amplificarea 
Președintele 

O.D.U.S. din

se va face 
după ce 

a intrat a 
locul de

adunările de la 
sectoare ale 

Petrila membrii

(Agerpres)

' (Urmare din pag. I),

EFORTUL COLECTIV

discul contorului.
amendat cu 1090

la mina Petrila, obiectivele 
chemării fiind : realizarea 
lunară a sarcinilor de 
plan în proporție de ‘ cel 
puțin 115 la sută; reali
zarea peste sarcinile de

lectrică în valoare de 729 
lei ; Marin Cîlcioiu, blo
cul V, scara 1, ap. 15 Vul
can. a turtit capacul și 
blocat 
A fost
lei, recuperați 4037 kWh 
energie electrică în va
loare de 1 186 lei ; (.’oști, 
că Axente, strada M. Ettil- 
nescu, bloc 1, scara 11, 
ap. 3, Vulcan, a rupt si
giliul și oprit contorul. I 
s-a aplicat amenda de 
1000 lei, recuperîndu ■■•■e 
1 705 kwii în valoare de 
750 lei; Nicolae Stanciu, 
strada Băncilorii, nr. 247, 
Iscroni, a sustras? l>:’02 
kWh prin „ocolirea" con
torului, prins asupra fap
tului a bruscat organele 
de control. A fost, amen
dat cu 1 000 lei și i-a fost 
imputată valoarea 
giei, 2687 lei ;
Giurgiu, strada V. Roaită, 
bloc 3, ap. 52, Petroșani, 
utiliza nul fals. A fost a- 
mendat cu 1 000 de 
s-au recuperat 3074 
energie electrică în 
l.oare de 946 lei ;
Năstase,

«ner-
Nicolae

cuperîndu-se 2607 kWh e- 
nergie electrică în valoa
re de 828 lei. In legătură 
cu aceste sustrageri de 
energie electrică, solici
tăm părerea tovarășului 
ing. Andrei Samuel, șeful 
S.D.E.E. Petroșani:

— Dacă nu intervine 
conștiința cetățeanului 
este foarte greu să stă. 
pînim aceste sustrageri de 
energie electrică. De fapt 

și noi vom acționa mai 
mult, prin discuții orga
nizate cu masa de cotă, 
teni, în care să le ară
tăm efortul făcut de stat 
pentru producerea ener
giei electrice, dar și în 
organizațiile de masă cred 
că va trebui să se facă 
ceva mai mult pentru for. 
marea conștiinței în care 
să primeze cinstea cetă
țeanului. Aceasta cu atît

mai mult cu cit 7 la sută 
din totalul consumului de 
energie electrică îl repre- 
zintă cel casnic.

Ce înseamnă 48 000 kWh 
energie electrică a cărei 
valoare a fost recuperată 
de la cetățenii cu pricina ? 
Echivalentul consumului 
pe două luni al 
bricii de produse 
tate sau consumul 
bricii de pîine timp 
6 luni, sau consumul de 
energie- electrică pentru 
două luni al Fabricii de 
confecții Vulcan.

Iată un îndemn la cins
te pentru cetățenii care 
au fost găsiți cu sustrageri 
de energie electrică. Eco
nomia de energie electrică 
trebuia să fie o activitate 
continuă a tuturor cetă
țenilor din Valea Jiului.

Elevii clasei a XI.a 
B de la Liceul de in
formaticii Petroșani iu. 
erează la amenajarea 
unor largi spatii verzi 
in fața stadionului Jiul.

Foto : Șt. NEMECSEK

(Urmare din pagi) secvent pentru crearea 
responsabilității față de 
propriile propuneri, față 
de soarta planului de 
producție. S-a asigurat 
repartizarea maiștrilor 
mecanici Pe schimbuii 
(Pavel Secărea, Nicolae 
Cuteanu, Jurj Dezideriu

lei, 
kWh 

va_ 
Au.-el 

ștrada Unirii, 
blocul 12, scara I, ap. 12, 
Petroșani, a sus',ras ener
gie prin „ocolirea" con
torului. A fost amendat 
eu 1 000 de lei și i s-au 
imputat 12 240 kWh ener
gie electrică în valoare de 
3 237 lei ; Gheorghe llusu, 
bloc 17. sc. I. Petrila, a 
'blocat discul contorului, 
fapt pentru are a fost a. 
metoda! cu 1 000 iei, ^e-

gente pe formații. Bună
oară, aveam de executat 
urgent un suitor de aeraj 
în stratul 15 blocul 4 sud. 
S.a apelat la toți șefii de 
brigadă. Dar. cel care s-a 
angajat să-l execute in. ____  ,
tr.un timp record a fost și Caprian Mureș an) ca-, 
brigadierul Geza Antal. I re și-au însușit tehnolo- 
s-a încredințat lucrarea, gia minieră conducînd cu 
A fost sprijinit de con
ducerea sectorului și s_a 
încadrat în termenul sta, 
bilit.

De asemenea, în luarea 
unor decizii care privesc 
soarta producției de căr
bune a sectorului s-a a- 
sigurat participarea per
sonalului tehnic dar și a 
șefilor de brigadă, a al. 
tor oameni cu experiență 
care au venit și vin cu 
propuneri concrete, efici
ente pentru creșterea pro
ductivității muncii. Parti
ciparea conștientă a oa
menilor muncii la actul 
conducerii reprezintă una 
din metodele aplicate con.

gia minieră conducînd cu 
competență raioanele din 
subordine.

Afirmațiile șefului de 
sector „că nu vom mai 
crea greutăți întreprinde
rii în realizarea sarcini
lor de plan" au acoperi
re în fapte. în trimestrul 
I oamenii muncii au re
alizat un plus de 235 ml 
la lucrările de pregătiri, 
și au introdus o nouă 
capacitate de producție 
(complexul mecanizat) în 
panoul II stratul 15 con
dusă de tînărul șef de 
brigadă Ilie Călugăreanu 
care a început să produ. 
că la nivelul cerințelor 
de plan.

mobilizator
. (Urmare din pag. I)

' câni a inițiat o amplă ac
țiune al cărei scop este 
scurtarea termenelor de 
introduce în subteran a 
unui utilaj de mare pro
ductivitate. In ce constau 
asemenea acțiuni? In pro
iectarea și confecționarea 
cu forțe proprii a unor dis
pozitive de mică mecaniza
re între care amintim plat
forma pentru transportarea 
în subteran a secțiilor eoni, 
plexului mecanizat, insta
lație de transport pe verti
cală, ancore pentru pozi
ționarea secțiilor.

( „DECADA CĂRȚII SO. 
CIAL.POLITICE? din ca-

■ drul «Lunii cărții în între
prinderi și instituții» s-a 
deschis la Petrila prin or
ganizarea de expoziții de 
carte la clubul sindicate. 

, lor din oraș și la mina Pe
trila. Genericul celor două 
expoziții: Cinstire parii, 
dului Ia a 60-a aniversare.

ve dedicate celei de-a 60- a 
aniversări a Partidului Co
munist Român, la clubul 
sindicatului minier din Lo- 
nea a avut loc un simpo
zion cu tema „Prestigiul 
internațional al României 
socialiste — rod al politicii 
externe promovate cu con
secvență sub conducerea 
Partidului Comunist 
Român".

troșani se desfășoară în a- 
ceste zile ample acțiuni de
dicate glorioasei aniversări 
a partidului, Astăzi și inli
ne la Clubul studențesc se 
desfășoară Cupa „8 Mai" la 
șah, acțiune la care parti
cipă studenți din toți anii 
de studii.

cu tema : Aplicarea noului 
mecanism econom co-f nan- 
Ciar în unitățile de trans
port feroviar. (R.A.)

„LUNA PĂDURII" ta. 
prilie) se desfășoară în a- 
ceastă primăvară sub de
viza un om 
plantat pentru refacerea si 
dezvoltarea

— un pom

cele 235 de hectare cît este 
plănui ocolului pe acest 
an, au fost plantate 50 ha. 
Silvicultorii din Lupeni 
și-au propus să planteze 
întreaga suprafață planifi
cată pentru anul acesta pl- 
nă la 8 mai, ziua aniversă
rii a 60 de ani de la cre
area Partidului Comunist 
Român,

suprafețelor 
împădurite ale țării. în ca
drul ocolului silvic Lupeni, 
Pe diferite șantiere, se lu
crează ia 
de oameni,

SIMPOZION. In cadrul
acțiunilor cultural-eșiucati-

CUPA „8 MAI- LA ȘAH.
La institutul de mine Pe.

1ERI la ora 14. la punc
tul de documentare politi- 
co-ideologică din cadrul 
complexului C.F.R. Pe'ro- 
șani a avut loc expunerea

plantări cu 150
Pînă acum, din

’ *Rubrică redactată de 
Dorin GHEȚA

Noi angajamente la 
cărbune și economii

In cadrul rodnicei în
treceri socialiste ce se des
fășoară la nivelul grupe
lor sindicale de la Uricani, 
brigăzile conduse de mine
rii Nicolae Sultan, loan 
Nicolae și Victor Mezam- 
brovschi, s-au angajat, în 
cinstea Congresului

U.G.S.R., să depășească sar
cinile de plan pe aprilie >'u 
cîte 300 tone de cărbune și, 
respectiv, 100 mc.

în cinstea aceluiași eveni
ment politic, grupa sindi
cală nr. 7 a hotărît, în a- 
dunarea care a avut loc 
recent, să economisească 
5 la sută din materialul 
lemnos planificat, 25 kq 
cuie și să colecteze 30 tone 
fier vechi.

ASIGl 
LA D

In seara 
martie a,< 
rul autfjțd 

i 7593 a șșu
Vulcan at 
șoara, N< 
s-a angaga 
pășire, f|i 
gure, în m 
din sens ( 
la un alt 
fiind cît j 
mită un ac 
sancționat 
îar permis 
cere î-a i< 
pe o lună, 
ba strică-îi
atenți® 
ȚENIA A 

DE ( IR
Curățenie 

circulație i 
ră corespu 
cum const; 
nici de căi 
gați să faci 
atît mai r 
conducători 
vehicule c® 
șantierele c 
ca, atunci 
portă păm 
lo,.. în altul 
că nrtgrele 
să asigure. < 
spate penti 
prăștia m 
carosabil’, ț 
primăvara 
pinăm cu < 
.rătenie și 
rutiere !

Duminică, 
a.c. este P® 
lația autotm 
prietate pe 
matriculatdi 
CU SOȚ.
Rubrică r 

sprijinul 
: circulația 

municipale
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CARMET

ARTISTICE

Corul „Freamătul ad incului" din Petrilaz

Teatrul de păpuși
din Uricani

ama. 
în

Festivalul național 
„Cîntarea României**

A CÎND 
JOLUL ?

I
?u imbunătăți. 
.iilor atmosfe- 

cu creșterea 
autovehicu. 

circulă pe șo- 
e in traficul 
o consecvență 
o' cauză mai 

ierna alcoolu. 
,o de sancțiu- 
l aplicate re
găsiți cojidu- 

olan atunci 
lă sub mitu
rilor alcooli, 
re care sus. 
jermisuluj pe 
a amatori și, 
i lună, la șo- 
esioniști nu 
ilijat —- repe. 
țnd se va re. 
re toți că cei 
;easlă stare 
crăsS incon- 

jondamnabilă 
nssimț și de 
iștfind că al- 
fi -— contrai?' 

care le re- 
are l-a con- 
„inilmic pu.

>entru el cit 
eilalți pârtii 
rafie. A ur- 
vo’an cons- 
>solană des- 
a propriilor 
orale și de 
autocondam. 
1 semenilor.
•orice cm, 

otjfiște om, 
e capabil să 
ie la volan 
arpa de eu- 
e se află a 
și pentru â 
ceste consi- 
buie să fii 
cum n.au 
leu Stoenes. 
.tbj-ul auto- 
proprietate 

.IID-8914 și 
’opescu, șo- 
Jrivl Petro- 
î.T. Brașov, 
ți la volan 
i alcoolului.
AȚI-V/ " 
AȘIRIi
:ilei de 31 
Ponducăto- 
e* 31 .TM. 
asului din 
1C.F Timi- 
iJȘi Ga vrii, 
îfitr-o de- 
s« se asi. 

aentul cind 
trar circu. 
lutovehicul, 
ce să co- 

lent. A fost 
j amendă, 
de condu- 
suspendat 

ă. cum gra_ 
iba !
A CURA- 
TERELOR 
JLAȚ1E
rterelor de 
se asigu. 

ător, așa 
m deseori, 

cei obli- 
iceasta. Gu 
lt se cere 
■ de auto- 

deservesc 
construcții 
id trans- 
; dintr-un 
ă foloseas- 
•atera^. și 
oanele din 
a nu im. 

iăriile , pe 
e și la noi 
s-o în ti in

line și cu- 
traseele

5 aprilie 
wsă circii- 
anelor pro. 
oftată in. 
ib numere

iizată cu 
rviciului

Mili(iei 
Petroșani

Acum potențialul cultural-artistic al municipiului 
trebuie pus în valoare prin 

CREAREA UNOR ANSAMBLURI
In aceste zile de 

măvară viața edu< al 
cultural-artistică din 
lea Jiului realizează 
bilanț al activității, 
te convingător 
de etapa județeană a Fes. 
tivalului național „Cinta
rea României", Dacă 
doua ediție a amplei 
nifestări a muncii și 
ației în municipiu se 
flau 496 de formații 
tistice de amatori în 
erau cuprinși 
14 000 de oameni ai mun
cii, la actuala ediție nu
mărul 
cut la

pri- 
tiva și

Va. 
un 

fo.ir. 
sintetizat

la a 
ma
cre, 

a- 
ar- 

care 
aproape

diko (pian) și vocali de 
muzică folk, formațiile de 
dansuri populare și de na. 
let de la Școala populară 
de artă ; Petrila — corul 
bărbătesc „Freamătul adin- 
cului“ al I.M. Petrila, for
mația de teatru, grupul fe. 
minin de satiră și umor 
(clubul Lonea), formația

formațiilor a eres* 
657, cu aproape 

17 000 de artiști 
tori. La faza ... 
interjudețeană a Festivals, 
lui național „Cintarea 
României" vor participa 
multe formații artistice șl 
creatori din Valea Jiului, 
situația acestora, pe loca, 
lități, fiind următoarea: 
Uricani **- formația de 
dansuri bătrînești : Lupettî 

formația de teatru în 
limba maghiară, cincclu- 
bul; Vulcan — corbi mixt 
al clubului sindicatelor, 

nați d< '<r ș > de 1i 
Dealul Babii și formația 
muzicală „Color"; Petro
șani — corul feminin al 
cadrelor didactice Petro- 
șani-Petrila, grupul came
ral al școlii de muzică și 
școlii populare de artă, 
corul mixt al tineretului 
de la Î.U.M., grupul de sa
tiră și umor al Casei de 
cultură, orchestra de muzi
că ușoară a Comitetului 
mt -i,> 1 al f Z s< liș ii 
instrumentiști Valeria Bu- 
tulescu (chitară), Rhety 11.

de fluierași de la I.M. Lo. 
nea, orchestra de muzică 
Ușoară (clubul Lonea), bri
gada artistică a prepara- 
ției, un solist instrumen
tist (caval); Aninoasa — 
grupul de recitatori. La 
toate aceste rezultate se 
mai adaugă fanfara și or
chestra „Mindra", două 
formații reprezentative 
pentru minerii Văii Jiu
lui, fotoamatori, creatori 
populari, poeți amatori. ,

O p imă i< iv < aie se /co
prinde este că însăși re
partizarea dă 6 imagine â 
calității muncii din fiecare 
localitate a municipiului, 
remareîndu-șe faptul că la 
Vulcan (unde era o bogată 
activitate în urmă cu doi 
ani), la Lupeni și Uricani 
(căminul cultural de la 
Cîmpu lui Neag se află de 
prea mult timp în inacii. 
vitate) rezultatele sînt sub 
posibilitățile reale. Ceea ce 
ne îndreptățește să spunem 
că efortul de a cunoaște 
preocupările tineretului în
că nu este Ia nivelul ta-

lentului și posibilităților 
lui creatoare. Este și o 
consecință a colaborării im
perfecte dintre principalii 
organizatori ai vieții, cul
turale : comitetele de cui. 
tură și educație socialistă, 
comitetele de sindicat și 
U.T.C., cluburile. La Pe. 
trila s-au obținut cele mai 
frumoase rezultate care a- 
rată atenția ce se îndreap
tă acum, în acest oraș, 
spre stimularea muncii e. 
ducative din întreprinderi, 
crearea unor noi formații, 
cu pregătire bună și eu 
prezență constantă în mij
locul minerilor, în sălile 
de apel.

Toate aceste rezultate 
puteau fi mult superioare 
dacă în toate întreprinderi
le șl Instituțiile s-ar fi 
manifestat Interes pentru 
valoarea muncii de educa
ție (Combinatul minier 
Valea Jiului, spitalul din 
Petroșani, E.G.C.L., între, 
prinderea de tricotaje, sta. 
ția C.F.R., I.R.I.U.M.) nu 
au întreprins nimic pentru 
a stimulg o viață culturală 
proprie, organizațiile de 
partid din aceste întreprin
deri trebuind să analizeze 
această situație dacă se a- 

atenție brigăzilor 
gen educativ, de 

de

corda 
artistice, 
intervenție, așteptat 
oamenii muncii și dacă se
desfășura o activitate cons
tantă, continuă, fără pau
ze care nu numai că dtt- 
ce la stagnări interpretați, 
ve, ci dezorganizează for
mațiile

T. SPÂTARU

+ Astăzi, de la ora 
18, la clubul sindicateior 
din Lupeni este organi. 
zată „Ziua tinerilor mi
neri". Dezbaterea „Co
muniștii, continuatorii 
celor mai luminoase 
tradiții de luptă revolu
ționară a poporului nos
tru", dedicată aniversării 
a 60 de ani de la crea
rea Partidului Comunist 
Român, va deschide a- 
ceastă acțiune educativă 
și cultural.artistică la 
care 
neri 
peni

participă tineri mi- 
de la minele Lu- 
și Bărbăteni.
Montajul literar- 

muzical „Piatra care 
arde", realizat de stu
denții Institutului de 
mine din Petroșani și 
pregătit de studentul 
Sorin Moțoc, participă 
la etapa națională a 
Festivalului creației și 
artei studențești care se 
desfășoară (3—5 aprilie) 
la Iași.
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Formația de fluierași a minerilor de Ia I.M. Lonea
Foto: ing. Șimon VASILE

Sîntem un popor cu o 
existență de două ori mi- 
lenară, un popor care a 
făurit de-a lungul veacu
rilor o cultură materială 
și spirituală care ne de
finește distinct în istorie 
și în lume. Pentru 
ca să nu se piardă va
lorile de arhitectură 
populară națională, avem 
în România muzee ale 
satului, etnografice, la 
București, pe dealul Jioia, 
la Cluj, în Dumbrava Si. 
biului și altele. Sînt din. 
tre cele mai frumoase și 
mai bine realizate din 
lume, un motiv de mîn- 
drie națională.

Acum cîțiva ani recen
zam, în paginile acestui 
ziar, volumul „Etnografia 
românească" al lui Ion 
Vlăduțiu și remarcam im. 
portanța pe care acesta o 
acordă specificului etno
grafic al Văii Jiului. Le. 
cuitorii din v.echime ai 
acestui ținut și-au ridicat 
gospodăriile intr-un mod 
original potrivit condiți
ilor naturale. ocupat'ei

Un grup de pasionați 
artiști amatori de la U- 
ricani puneau bazele, a- 
cum aproape un an, unui 
teatru de păpuși, prima 
formație de acest gen din 
Valea Jiului. Numai prin 
pasiune au fost învinse 
dificultățile proprii a- 
cestui gen artistic, cil 
mare valoare educativă și 
îndrăgit de copii. In a- 
cest grup se afîâ Dumi. 
tru Rădoescm, directorul 
clubului sindicatelor, prof. 
Dumitru Sîrbușcă, pre. 
ședințele comitetului oră
șenesc de cultură și edu
cație socialistă, Alexan
dru Ghede, electrician Ia 
mină, învățătorii Viorel 
Jude și Viliam Burza, 
Ion Băroi și Constantin 
Duca, lăcătuși la mina 
Uricani. Pînă acum s-a 
montat „Crăiasa zăpezii",

Flori in soare
Ca o mare 
cîmpiile țării 
ifi bat valuri de flori 
de malurile sîngelui 
Din cînd în cînd cite 
cade înspre soare 
topindu-se în pulberi 
pe cînd orizontul se 
cu uluitoarea esență de piine coaptă. 
Inimile bat a izbîndă 
in larg contur de lumină 
fi dincolo de orice împlinire 
e ziua de azi 
numită prezent, 
numită luptă, dăruire, țel 
de 60 de ani încoace.

nostru, 
un mugur

de aur 
parfumează

Mircea ANDRAȘ

i

dramatizare după basmul 
fraților Grimm, prezen
tat mai întîi la Uricani, a- 
poi pe cîteva scene din 
Valea Jiului și într-un mic 
turneu prin zona Hațegu
lui. Acum se pregătește 
un alt spectacol, „Priete
nia copiilor", o realizare 
educativă, 
elementele 
spectacol 
tru micii

Acum s-a acumulat su. 
ficientă experiență, cola
borarea cu Teatrul de pă
puși din Alba Iulia fi
ind o sursă de perfecțio
nare în acest domeniu. 
Despre greutățile și sa. 
tisfacțiile muncii ne vor
bea Dumitru Rădoeseu, 
directorul clubului sin
dicatelor din Uricani.

— Cea mai mare bătaie 
dc cap ne_o dă crearea 
păpușilor care trebuie să 
fie expresive pentru fie
care rol. De multe ori 
muncim pînă noaptea 
tîrziu la ele, a’.răgind în 
această acțiune și 
de croitorie care 
ză la club, 
eforturi le uităm, 
cînd vedem satisfacția co
piilor în timpul speclaco.

• lelor. Poate că de aceea 
ne-am continbat efortu
rile, colectivul nostru pă- 
trunzind tot mai adînc în 
secretele teatrului de pă
puși, realizînd, cu fieca
re nouă montare, spec
tacole tot mai frumoase.

Ceea ce s-a întreprins la 
Uricani demonstrează 
inițiativa. însoțită 
pasiune, poate crea 
mâții noi, așteptate 
publicul tînăr. (T-S.)

care cuprinde 
necesare unui 
captivant pen- 
spectatori.

cercul 
activea- 

Toate aceste 
insă,

că 
de 

for-
de ’

4 La etapa județeană 
a Festivalului național 
„Cintarea României" au 
participat și cei mai 
mici artiști amatori, 
șoimii patriei din Va- 
lea Jiului care au obți. 
nut următoarele locuri 
întîi: teatru — Grădi
nița Uricani ; jocuri 
muzicale — Grădinița 
nr. 5 Lupeni; Grup 
vocal-instrumental de 
muzică ușoară — Grădi
nița nr, 6 Lupeni; cor 
Pe voci egale — Grădi
nița nr 1 cu orar pre
lungit Petroșani; Grup 
vocal.folcloric — Școala 
generală Uricani; dans 
tematic — Grădinița nr. 
6 Lupeni; dans modern
— Grădinița nr. 1 Lu- 
peni ; brigada artistică
— Grădinița nr 2, cu 
orar prelungit Petro
șani ; dansuri populare
— Grădinița nr. 7 pe
troșani și Școala gene
rală nr. 1 Lupeni ; so. 
iiști de muzică ponu. 
Iară — Ana Nedov, 
Grădinița nr. 3 cu orar 
prelungit Petroșani ; (so
liști de muzică ușoară
— Luminița Tuchiluș, 
Grădinița nr. 6 Lupeni; 
recitatori — Carmen 
Bârsan, Școala genera
lă nr. 6 Petrila. Alte 
premii, doi, trei și men
țiuni, au răsplătit bo
gata viață cultural.ar
tistică și educativă care 
se desfășoară în învăță- 
mîntul preșcolar și șco
lar din Valea Jiului.

Să păstrăm valorile culturii materiale 
și spirituale ale Văii Jiului

lor de țărani și păstori, 
împrejurărilor. istorice. 
Este timpul de gospodă
rie cu ocol întărit — cu
noscut în literatura de 
specialitate ca „tip Cîmpu 
lui Neag" — în care ca
sa, grajdul, șura și cele, 
lalte acareturi sa atiă 
s>ub același acoperiș, for- 
mînd un complex unitar 
ce a avut și un rol .de â- 
părare împotriva străini, 
lor în epoca feudală. In
teriorul locuinței, în care 
piesa principală era va
tra liberă cp coș, cu „că. 
Ioni", este de aăemenea 
original și specific. Pri
vind harta etnografică a 
caselor țărănești din 

România, vom găsi (la po. 
ziția 23) tipul de gospo
dărie Cîmpu lui Neag, 
înscrise ca una dintre 
cele mai ingenioase eon-

cepții ale 
populare.

în acel articol făceam șl 
o propunere : să conser
văm aici, în Valea Jiu. 
lui. ca exponat muzeis-

arhitecturii cercetate și cunoscute, 
iar cei care trebuie să le 
cerceteze și să le conser
ve pentru viitor sînt în 
primul rînd locuitorii ei. 
Peste tot se cofistruiește,

OPINII
• • • • z-

(ic, această creație a ve
chii noastre arhitecturi. E 
posibil ca propunerea să 
pară lipsită de însemnă, 
tate; sînt atîtea de fă
cut — șe poate replica — 
in această citadelă a căr
bunelui românesc, mai 
avem timp să ne ocupăm 
și cu asemenea lucruri? 
Cred că ar trebui să a- 
vem timp șt pentru așa 
ceva. Valea Jiului este o 
vatră de țară, cu un tre
cut istoric și un speciile 
etnografic nu îndeajuns

casele acestea, care acum 
un deceniu mai puteați fi 
văzute printre blocuri, 
azi aproape au dispărut. 
La cele care mai există 
încă s.au făcut schimbări, 
civilizația și-a spus cu- 
vîntul. Și aceasta e foar
te bine, este foarte bine 
că oamenii nu' mai tră
iesc în condițiile rudi
mentare ale. predecesori
lor. Dar nu Înseamnă că 
noi nu trebuie să păstrăm 
un model, un document 
viu al acelui trecut pe

care îl moștenim si ca
re este o parte a istoriei 
noastre.

Astăzi, locul în care ar 
putea fi amplasat acest 
mic muzeu etnografie e- 
xistă: esîe terenul liber 
pe care .se afla vechiul 
cartier mineresc al Lu- , 
peniului. Aici, spun edilii 
orașului, va fi amenajat 
un parc, se vor trasa 
alei, se vor planta arbuști 
și flori. în această am
bianță, reconstituirea u„ 
nei case specifice, cu un 
decor interior original, ar 
fi nu numai un punct 
de atracție ei și o dato
rie spirituală. Anul tre
cut se anunța chiar in 
paginile ziarului că o a- 
semenca gospodărie a 
fost achiziționată de o- 
rașul Sibiu și transplan
tată în muzeul în aer li
ber din Dumbravă. Oare,

peste un deceniu, va tre. 
hui să organizăm excursii 
cu copiii la București, 
Sibiu și alte locuri pen
tru a Ie arăta cum erau 
casele țărănești din Va
lea Jiului? N.ar fi un 
lucru de mare laudă. Și 
apoi realizarea n-ar cere 
neapărat cheltuieli deo
sebite • e nevoie mai 
mult de entuziasm. Fă. 
ră îndoială că specialiș
tii muzeului din Petro
șani pot asigura docu- 
mentația necesară, iar 
momîrlanii, păstrători ai 
obiectelor de cultură 
populară respective, nu 
vor avea nimic împotri
vă ca ele să devină și 
obiect de admirație, ins
trucție și cinstire. Ne-am 
mai gîndit și la păstrarea 
unei case vechi de colo
nie. cu inventarul speci
fic mineresc de la înce
putul acestui secol. Dar 
să nu cerem prea mult !

Corneliu RADULESCU

î
!
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„0 diplomație pentru pace. Contribuții ale României, 
ale președintelui Ceaușescu la securitatea 

și cooperarea europeană"
ROMA 3 (Agerpres). In 

orașul italian Albano a 
fost organizata prezentarea 
volumului autorului Giulia
no Caroli „O diplomație 
pentru pace. Contribuții a- 
le României, ale președin
telui Ceaușescu la securi- 
ritatea și cooperarea euro
peană", lucrare recent a- 
părută în limba italiană.

Refeiindu-se la prestigiul 
de care președintele Nicolae 
Ceaușescu se bucură pe 
plan internațional, Filippo 
Musilli, secretarul general 
al Centrului de informare, 
documentare șl studii eu
ropene (ClSDE), a arătat: 
„Este binecunoscută și a- 
preciată politica externă pe 
care România, sub condu
cerea înțeleaptă a președin
telui Nicolae Ceaușescu, o 
promovează de aproape 
două decenii, politică ce 
vizează ca raporturile din
tre state să fie bazate pe 
principii fundamentale ge
neral valabile, ca respec
tul independenței și suve
ranității naționale, neames
tecul în> treburile interne, 
avantajul reciproc. Româ
nia — a continuat vorbito
rul — a avut și are un rol 
deosebit în înfăptuirea se
curității și cooperării eu
ropene. In prezent, în ca
drul ■ reuniunii de la Ma
drid, România acționează 
cu aceeași vigoare pentru 
asigurarea continuității 
procesului început la Hel
sinki. De aceea, noi susți
nem propunerea României 
de organizare a viitoarei 
reuniuni a C.S.C.E. la

București, întrucît această 
țară, prin întreaga sa po
litică, oferă garanții pen
tru reușita deplină a aces
teia".

Augusto Milana, secreta
rul general al Mișcării 
Creștine pentru Pace, a e- 
vidențiat că România a o- 
ferit un exemplu unic de 
modul în care trebuie so
luționate problemele de
zarmării, reducînd în două 
etape cheltuielile militare 
,<■ iestinînd sur ele astf 1 
economisite creșterii alo
cațiilor pentru copii, dez
voltării social-economice ă 
țării. Aceste măsuri cons
tituie dovezi concrete ale 
politicii de pace și destin
dere, ale respectării anga
jamentelor asumate la Hel
sinki.

Ziaristul Alfonso Ster- 
pelone, membru al Comi
siei italiene pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa, a evidențiat origina
litatea politicii externe ro
mânești, importanța contri
buției active și constructi
ve a țării noastre la orga
nizarea și asigurarea suc
cesului Conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa de la Helsinki, 
menționînd: „Președin
tele Nicolae Ceaușescu a 
intervenit nemijlocit prin 
propuneri și acțiuni con
crete. pentru depășirea mo
mentelor de criză interve
nite pe parcursul reuniu
nilor, iar opiniile Excelen
ței Sale au constituit rin 
punct de referință pentru

susținătorii procesului des
tinderii și colaborării".

Prof. univ. Giuliano Ca
roli a arătat că prin pu
blicarea lucrării „O diplo
mație pentru pace" a do
rit să informeze opinia pu
blică italiană despre con
tribuții: deosebită pe care 
România, președintele
Nicolae Ceaușescu o au în 
mod constant, în favoarea 
păcîi și înțelegerii interna
ționale, instaurării pe con-.
tinentul nostru a unor re
lații de încredere. bună 
vecinătate și colaborare. 
Atît în perioada de pregă
tire, cît și în cadrul celor tereurbpene.

trei reuniuni ale C.S.C.E. 
-— a arătat vorbitorul — 
România a desfășurat o 
activitate . internațională 
demnă de cel mai înalt 
respect. In numeroasele 
luări de -poziții în proble
mele securității și coope
rării europene, președin
tele Nicolae Ceaușescu, fo
losind argumentele unei 
politici realiste, pe care 
o promovează consecvent 
de la alegerea sa în frun
tea statului român, și-a a- 
dus o contribuție esențială 
la obținerea unor rezultate 
pozitive în raporturile în-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cascadorul Ho
oper ; Republica î An» 
fost șaisprezece; Uni
rea: Infernul din zgîrie 
nori, (I—II).

LONEA ’ Moscova nu 
crede în lacrimi, (I—If).

ANINOASA: în cău
tarea lui Jupiter.

VULCAN — Luceafă. 
rui: Pierdut și regăsit;

LUPENI — Culturali 
Elvis ; _ Muncitoresc s
Mireasa din tren.

URICANI : Un ostatic 
în plus.

TV
8,30 Teleșcoală ; Curs 

de limba franceză.
8,50 Poezia română :

Mihai Eminescu (I). I
9.20 Teatru TV: „Ri- î 

chard al Il-lea*' de î 
William Shakes. ' 
peare (reluare). i 

12,00 Concert educativ. I 
' 13,00 Mozaic cultural-or- » 

tistic-sportiv. :
18,05 Ungaria la cea de 1 

a 36-a aniversare | 
— reportaj. :

18,35 Săptămîna politică. “ț
18.50 1001 de seri, :
19,00 Telejurnal. :
19,30 Călătorie prin ța- i

ra mea. î
19,55 Teleeneiclopedia. \
20.40 Cu mască. Emisi- î

une spectacol (pri- j 
ma parte). i

21,00 Film serial: „Da- j 
llas“. Episodul 3. :

21.50 ...fără mășcă—• e- ; 
misiune spectacol i 
(partea a doua). î

22.40 Telejurnal. j

f.:

Congresul ar Xll-lea al P.C. Bulgar
greș al Partidului Comit-SOFIA 3 (Agerpres). Vi

neri au continuat lucrări
le celui de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Co
munist Bulgar. Delegații 
au examinat, în cadrul 
a cinci secțiuni, probleme 
fundamentale ale dezvol
tării social-polițice, eco
nomice și culturale a țării, 
perfecționarea activității 
organizațiilor de partid, de 
stat și obștești, dezvoltarea 
raporturilor internaționale 
ale Bulgariei. '

■ir
SOFIA 3 (Agerpres), De

legația P.C.R., condusă de

nist Bulgar, a fost vineri 
oaspete al județului Bla- 
goevgrad.

La sediul comitetului ra
ional Petrici al Partidului 
Comunist Bulgar, delegația 
a avut o întîlnire eu ca
drele de conducere ale or
ganelor locale de partid 
și de stat.

Principalul moment al 
vizitei l-a constituit întâl
nirea cu colectivul de oa
meni ai muncii de la com
binatul „Belașita" din ora-

I
I
*

I
W

I
*1

I
*

I

tovarășul Iosif Banc, mem
bru ăl Comitetului Politic 
Executiv, secretar, al C,C. 
al P.C.R., care participă 
la cel de-al Xll-lea Con

sul Petrici, important o- 
biectiv Industrial speciali
zat în producția de instru
mente și aparatură elec
tronică de control, unde 
s-a desfășurat un miting 
al prieteniei.

întreprinderea materiale de 
construcții Deva

strada Sîntuhalm nr. 1 încadrează urgent 
• zidari (bărbați) 
pentru șantierul de montaj panouri mari 

pentru locuințe cu sediul in Lupeni, strada 
Liliacului blocul II.

Informații suplimentare la telefon 13930, 
interior 116, la sediul întreprinderii, sau di> 
rect la sediul șantierului, Lupeni, telefon 
70985.
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VOPSEA DIN 
STRUGURI

Posibilitățile struguri
lor nu se limitează doar 
la însușirile lor viticole, 
în R.S.S, Azerbaidjan, la 

.Uzina experimentală de 
metale neferoase din Ki
rovabad, s-a asimilat tell- I 
ndlogia preparării din de
șeuri de struguri. (tesco
vină și sîmburi) a unui 1 
produs nou -
Neagră de 

Noul produs 
în industria
LUPTE CU
An de an, 

primăverii, 
giunilor de litoral ale 
Turciei se îndreaptă spre 
Izmir, Aydîn sau Akhisar, 
unde — prin tradiție — 
se organizează o întrecere 
unică în felul său în lu
me; luptele de cămile. In 
ce constă întrecerea ? Doi 
dromaderi, antrenați di
nainte și împovărați

— vopseaua 
struguri", 

este folos t 
poligrafică.

CĂMILE
la începutul 

locuitorii re-.

baloturi de bumbac, sînt măricane, suferă de o pe- | 
aduși în arenă, unde sînt 
puși să se încaiere. Cîști- 
gătoare este considerată 
cămila care împinge la 
pămînt capul „adversa
rei" și i-1 ține într-o ase
menea „poziție" pînă cînd

‘î * » A

celebrele „corri- 
întrecerea 

Urmărită

aceasta din urmă nu mai 
poate opune rezistență. 
Deși nu este atît de spec
taculoasă ca luptele de 
tauri
de" spaniole — 
cămilelor este 
cu viu interes pe melea
gurile Turciei. De gusti- 
bus...

PENTRU CEI FĂRĂ 
adApost

La San Francisco, care,
cu ca și alte metropole a-

riurie cronică 'de resurse, 
municipalitatea a hotărît 
să resoarbă criza locuin
țelor. Zis și făcut, după 
„rețeta" următoare. Edi
lii din San Francisco au 
amenajat un „parc pentru 
cei fără adăpost". In cen
trul terenului a fost in
stalat un grup sanitai- si, 
de jur împrejur, au fost 
trase țevi de canalizare, 
dotate cu cușete glisante. 
In imediata apropiere au 
fost amplasate un soi de 
bănci lungi, menite să-i 
„adăpostească" pe cei o- 
bligați să-și petreacă 
noaptea sub cerul liber. 
O soluție cum nu se poa
te mai economicoasă pen
tru edilii din San Fran
cisco, care ar fi puțul 
să-și investească imagina
ția într-o măsură serioa
să. Dezmoșteniții marelui 
oraș ar fi meritat-o... .
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Lucrările comisiei 
economice a O.N.U. 

pentru Europa
GENEVA 3 (Agerpres). 

— După încheierea dezba
terilor generale, lucrările 
actualei sesiuni a comisiei 
economice a O.N.U. pentru 
Europa se concentrează a- 
supra posibilităților de 
promovare a colaborării e~ 
conomice în domenii ma
jore de interes general 
pentru toate țările reg; li
nii.

I.uînd cuvintul, repre
zentantul țării noastre, 
Alexandru Niculescu, s_a 
pronunțat pentru extinde
rea și diversificarea co
operării tehnico-științifice 
în scopul de a asigura ac
cesul larg și neîngrădit la 
cuceririle științei și tehno
logiei modern? al tuturor 
statelor, în special al ce
lor în curs de dezvoltare, 
în spiritul Actului final al 
Conferinței pentru Securi
tate și Cooperare în Eu
ropa.••••••••••••••••••••••••••••a

hesusciiarea unei stafii: nazismul ...in muzica pop
„Să reluăm muzica pop!" 

De citva timp, acest slo
gan și-a făcut adesea apa
riția in buletinul „Fare 
Fi’Onte", editat de „Frontul 
tineretului" — organizație 
neofascistă italiană. De la 
îndemn, s-a trecut repede 
la fapte; din cînd în.cînd, 
„cămășile negre" organi
zează festivaluri de muiică 
rock.

Poți să-ți faci o idee des
tul de exactă despre „șla
gărele" lansate de urmașii 
Ducelui după un cîntec in
terpretat, cu mult „suflet", 
de grupul napolitan „II 
vento del sud". Iată un 
scurt fragment — dealtfel 
edificator — din acest cîn- 
tficel.... cu cîntec; „Erai ro
șu ca sîngele tău murdar, 
care_mi pătează acum pan

tofii./ Sub mine se află 
craniul tău spart./ îți sînt 
recunoscător, pentru că 
m-ai distrat./ în fond, tu 
ai fost prima mea victimă".

Clar și răspicat... ca în
tre camarazii „ultra".

fasciste de. pe vremea lui 
Mussolini. Asupra admira
torilor actuali ai Ducelui, 
versurile propovăduind vi
olența, redate mai sus, au 
efectul unei rafale de mi
tralieră. O rafală capabilă

Din lumea capitalului

Desigur, este o manifes
tare a „artei" neo-fasciste, 
indiferent că se cheamă 
cîntec pop sau rock. Dar, 
privit — sau mai bine zis 
ascultat — cu atenție, eîn- 
tecul lansat de „11 ver.to 
del sud“ nu. diferă decît 
prin ritmul său mai mo
dern de „înaintașele" sale

să trezească spiritele „a- 
morțite" de 35 de ani de 
„inactivitate". Care activi
tate — după cum bine se 
știe — nu a fost chiar, atlt 
de... inactivă pe cît afir
mă unii și alții, urmași de 
„încredere" ai fascismului, 
îmbrăcați după croiala 
NEO.

Din păcate, cînlece ca 
cel cu pricina însoțesc, de 
regulă, antrenamente in 
toată puterea cuvîntului, 
făcut tiu pa tot tipicul — 
cu arme și poligoane de tir 
— în tabere de pregătire 
clandestine. Iar de la an
trenamente se trece la fap
te, valurile de violență ale 
grupărilor extremiste din 
Italia lăsînd în urma for 
zeci și zeci de victime. De 
Ia sîngele din cîntec la 
cel din viața de toate zi
lele nu este o distanță prea 
mare : cît de la țeava unei 
arme pînă la victimă. între 
ele se află degetul care 
apasă pe trăgaci, coman
dat de voința — defel ar
tistică — a extremistului 
de dreapta.

E. M.

întreprinderea de sticlărie 
menaj Tg. Jiu 

strada Ciocîrlău nr. 36, județul Gorj, 

organizează
concurs

in ziua de 10 aprilie 1981, ora 8 
pentru ocuparea a 3 posturi de maiștri 

preparatori și 2 posturi de maiștri minieri^ 
pentru Secția de exploatare și preparare 
cuarț, cu sediul in orașul Uricani, strada 
Republicii nr. 64 A, județul Hunedoara.

Tot pentru aceeași secție încadrează de 
urgență :

— operatori preparare
— macaragii pod rulant
— electricieni
— mecanici
— lăcătuși
— muncitori necalificați (bărbați).
Condițiile de încadrare sînt cele prevă

zute de Legea nr. 12/1971.
'Relații suplimentare la telefon 175 Uri

cani și 13019 Tg. Jiu.
Concursul și încadrările vor avea loc la 

sediul secției Exploatare și preparare cuarț 
Uricani, strada Republicii nr. 64 A, județul 
Hunedoara.

Mica publicitate
VI ND Wolskwagen- 1200, 

perfectă stare, preț conve
nabil. Petroșani, strada Ve
nus bloc 5 ap. 80. (313)

VIND motocicletă „I,J.“. 
Informații, Vulcan, strada 
Republicii' 69 A sc. I. ap. 
35. (314)

VIND motoretă „Carpați" 
culoare vișinie. Informații 
strada București nr. 7. Lo- 
nea,

CURS intensiv prin co
respondență. filozofie, e-

conomie, pentru admitere 
Drept, „A.S.E. Relații — 
căsuța poștală 22—39 Bucu
rești — 22".

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Samar- 
tinean Doroftei. eliberată 
de I.M .Lupeni. Se declară 
nulă. (315)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Francu 
Liviu, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nul. (316)

red HA SI ADMINISTRAȚIA) Petroșani, str. Republicii ax. 90, telefoane 4 tt. rwartaii. 4 (»e. |n>. III'ARUL i Tipografia Pelroțaai, stl. Republicii nr. 67.


