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Folosirea eficientă a combinelor de înaintări asigură 
crearea la termen a noilor 
capacități pentru cărbuneSînt demne de remarcat eforturile pe care minerii, inginerii și tehnicienii colectivului I.M. Livezeni le-au depus în acest an pentru asigurarea capacităților productive, pentru creșterea și punerea în valoare a n°i fronturi de lucru care să determine creșterea producției fizice de cărbune. In acest cadra se cere precizat că au fost e- xecutate, în primele cinci luni ale anului, 1773,5 ml lucrări miniere de pregătiri — cu 321,5 ml peste prevederi, și 672,3 ml de lucrări de deschideri — 177,3 ml peste plan. Aceste rezultate afirmă cu pregnanță concentrarea eforturilor colectivului spre activități de bază care condiționează dezvoltarea minei și, totodată, eficiența soluțiilor propuse și aplicate în vederea creșterii potențialului productiv al 

întreprinderii.Pe de altă parte, însă, tot faptele pun în evidență insuficienta valorificare a zestrei tehnice a întreprinderii, n utilajelor destinate să contribuie la mecanizarea operațiilor din subteran — ca sursă principală de sporire a productivități; muncii și eficienței producției. Așa cum rezultă din situații, combinele de înaintare și de abataj, programate cu indici de utilizare de 85 și, respectiv, 89 la sută, au funcționat in prima parte a anului, cu 50, respectiv, 52 la sută din capacitate. Din cele 41 combine de înaintare aflate în dotare^ întreprinderii, la începutul aceste» luni, una singură era în funcțiune. Aceasta în pofida faptului că prin însuși preliminarul minei, ele trebuiau utilizate pentru pregătirea 

de noi galerii, în panouri de abataje planificate să producă încă din acest trimestru. Continuitatea în exploatare, ca Și crearea de noj fronturi productive au fost astfel întîrziate. Să amintim în context că vitezele de avansare la lucrările de pregătiri — unde în urmă cu un an, la I.M, Livezeni, au fost obținute viteze „de vîrf“, de 150 și chiar 200 ml de avansare lunară — sînt scăzute în acest an, deși se lucrează cu aceleași formații de înaintări. O experiență bună, care trebuia extinsă, nu și-a găsit, deocamdată, terenul cel mai bun pentru valorificare.
Anton HOFFMAN 

(Continuare în pag. a Z-a)

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîntors, vineri după-amiază, în Capitală, după vizita de stat efectuată în Austria la invitația președintelui federal al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlâger, și a doamnei Herma Kirch- schlager.
Ceremonia oficială aVineri la amiază s-a încheiat vizita de stat efec-tuată m Austria de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. la invitația președintelui federal Rudolf Kirchschlâger și a doamnei Herma Kirchschlâger.Desfășurată sub semnul stimei depline, al respectului reciproc, noua îrțtîl- nire la nivel înalt româno- austriacă, așa cum rezultă

,,HUILĂ - 
Cîmpu lui Neag"

Aeroportul Otopeni, unde s-a desfășurat ceremonia sosirii, era împodobit cu drapelele partidului și statului nostru, care încadrau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de tovarășii din conducerea de partid și de stat.
și din comunicatul comun semnat în cursul dimineții de cei doi șefi de stat, a deschis largi perspective conlucrării bilaterale pe o bază trainică. în folosul comun, al edificării unei lumi mai bune și mai drepte.Președinții Nicolae Ceaușescu și Rudolf Kirch- schlager, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Herma Kirchschlâger, precum și cancelarul federal Bruno Kreisky au sosit împreună pe aeroportul internațional, care este împo-

Reporter în post fix

Pe aeroport se aflau numeroși locuitori ai capitalei care au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu o caldă și entuziastă primire. Cei veniți în întîmpinare au dat expresie sentimentelor de dragoste și prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru activita- 
(Continuare In pag. a 4-a)

plecăriidobit cu drapelele celor două state.Are loc ceremonia oficială a plecării.La scara avionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, își iau un călduros rămas bun de la președintele federal al Austriei și doamna Herma Kirchschlâger, de la cancelarul federal Bruno Kreisky.La ora 12,45 — ora locală, avionul prezidențial decolează, îndreptîndu-se spre patrie.

în pagina a 3-a ;

CULTURĂ - ARTĂ
■ „Un necesar dia

log al artei cu 
munca mineri
lor..."

■ Universitatea cul- 
tural-științifică în 
fața exigențelor 
educative ale o- 
mului nou

■ Teatrul de Come
die, din nou în 
Valea Jiului

Activitatea de descopertare 
se redresează simțitor

Trimisul nostru pe șantier relatează :Bilanțul zilei de joi denotă o redresare simțitoare la activitatea de descopertare. Măsurile organizatorice întreprinse de factorii de decizie din C.M.V.J., de comandamentul acțiunii, de cadrele tehnico-inginerești de pe șantier au determinat o creștere substanțială a cantității de steril excavat și transportat. Față de preliminarul zilei de jei (6540 mc) au fost excavați. și transportați 8691 mc steril. Aceasta și datorită faptului că s-a pus un 

accent sporit pe buna funcționare a utilajelor, pe folosirea judicioasă a parcului de autobasculante. Azi (12 iunie — n.n.) funcționează 5 excavatoare și sînt folosite 35 de autobasculante. Am primit asigurări că în cursul săptămînii viitoare excavatorul de mare capacitate UNEX.E-303 nr. 1 va intra în producție. Așteptăm confirmarea.La cărbune activitatea continuă să se ridice la nivelul cerințelor. Joi au fost excavate și transportate 970 

tone cărbune, cu 470 tone mai mult față de sarcina zilnică de plan. Continuă însă, în pofida repetatelor noastre intervenții, să se mențină neritmicitatea cu care I.P.C.V.J. asigură în gara Bărbăteni vagoane goale pentru cariera Cîmpu lui Neag. Așa se face că, pe platforma din gară, „zac'1 în stoc mai mult de
Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a>

Adunări generale ale oamenilor muncii

creșterea producției de cărbunePrilej de angajare fermă la
Șeful de brigadă Aurelian Pipan alături de șeful 

de schimb Cezar Condurache, doi dintre fruntașii sec
torului I al I.M. Livezeni, care, alături de ortacii din 
brigadă, realizează sporuri importante de producție 
în cadrul sectorului de investiții.

Foto : Șt. NEMECSEK ,

La I.F.A. Vîscoza Lu- peni au început probele tehnologice la o nouă instalație. Este vorba de instalația de cazane pentru apă fierbinte necesară pe fluxul tehnologic al producției de fire de mătase. După trecerea cu succes a probelor la primul cazan, de ieri au început probele 
și la cel de-al doilea. Prin darea în exploatare a acestei instalații, care a fost

făcută după trecerea cu succes a probelor la primul cazan, se estimează că vor fi îmbunătățite considerabil condițiile de fabricație și, respectiv, se va asigura o calitate mai bună firelor de mătase tip vîscoză.Ea punerea în funcțiune a noii instalații și-au adus o importantă contribuție muncitorii din formația condusă de maistrul Nicolae Bădău. (V.S.).
în pagina a 2 a :

■ Concepția tehnica în fața exigențelor pro
ducției

■ Rubrica noastră „Vă informăm"

în unitățile economice ale Văii Jiului continuă 
adunările generale ale oamenilor muncii consacrate 
pregătirii celui de-al Il-lea Congres al consiliilor oa
menilor muncii, convocat pentru 25 iunie a-c.

Dînd glas sentimentelor de dragoste și înal
tă prețuire față de secretarul general al parti
dului, voinței întregii noastre clase muncitoa
re, participant la adunările generale au 
propus în unanimitate ca tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU să fie reinvestit în înalta funcție

Angajamentul minerilor de la Uricani

Vom suplimenta pianul anual 
cu 7000 toneși 470 ml la lucrările de pregătiri.Valențele autoconduce- rii și autogestiunii muncitorești s-au concretizat în creșterea eficienței economice, în realizarea indicatorului sintetic — producția netă valorică — în proporție de 107,8 la sută.

T. ARVINTE

Promovînd cu consecvență principiul muncii și conducerii colective, fructificând experiența oamenilor muncii, a specialiștilor, consiliul oamenilor muncii de la mina Uricani, sub îndrumarea organizației de partid, a reușit să unească efortul colectivului, raportând o producție suplimentară pe cele cinci luni ale anului de <4593 tone de cărbune (Continuate în peg. a 2-a) 

de președinte al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

Adunările generale ale unităților miniere, despre 
a căror desfășurare continuăm să relatăm în ziarul 
nostru de azi, prilejuiesc analize responsabile asupra 
direcțiilor de acțiune pentru creșterea producției de 
cărbune, angajarea fermă a minerilor, preparatorilor 
și specialiștilor minieri in amplul efort pentru creș
terea extracției și valorificarea superioară a cărbu
nelui, pe măsura nevoilor crescînde ale economiei 
naționale. - .

înalta responsabilitate 
muncitorească față de valorificarea 

superioară a huileiCeea ce a dat notă dominantă adunării generale a oamenilor muncii din I.P.C.V.J. a fost înalta responsabilitate muncitorească față de îndatorirea fundamentală a colectivelor de preparatori în valorificarea superioară a cărbunelui extras din adincu- rile Văij Jiului, satisfacerea atît cantitativă, în sortimentul prevăzut, cît și calitativă, a nevoilor economiei naționale. __ >

Dezbaterile adunării generale au reliefat bilanțul, strădaniilor depuse de colective de preparare, în primele 5 luni ale anului. -Sînt realizări care evidențiază strădaniile susținute de colectivul întreprinderii pentru creșterea siguranței de funcționare a
I. DLBEK

(Continuare in pag. a 2-a)
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Adunări generale ale oamenilor muncii
I.C.P.M.C. Petroșani

Concepția, tehnică 
în fața exigențelor 

producției

Angajamentul minerilor de la Uricani

Activitatea desfășurată în cursul primelor cinci luni ale anului și sarcinile ce stau in fața colectivului in vederea sporirii aportului, la înfăptuirea prevederilor programului ele mecanizare și modernizare a tehnologiilor în mineritul Văii Jiului au constituit obiectul analizej . exigente prilejui e de adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din Cadrul Institutului de cercetări și proiectări miniere pentru cărbune Petroșani. Materialul supus dezbaterii, prezentat de dr. ing. Valeri u Stanciu, director tehnic al Institutului, a înfățișat bilanțul de ansamblu din „cest an al activităților de cercetare- proiectare, caracterizat prin realizarea temelor programate Si a indicatorilor 
de eficiență, prin soluționarea unor probleme tehnice complexe legate de deschidere» și valorificarea rezervelor de cărbune.In același timp, țiartici- panții la dezbateri, între care dr ing. Lidia Mihăi- lescu, ing. Constantin Das- călu, ing. Anton Hauptman, ing. Romulus CrUceru, au relevat o serie de cerințe legate de îmbunătățirea în continuare a activităților 
de concepție tehnică desfășurate . în cadrul institu- tultjj. Sarcinile multiple legații de efectuarea cerce-, tarilor necesare moderni

zării tchno’ogiilor din subteran Și de preparare, de proiectarea noilor obiective de investiții 'fac necesară acordarea unej atenții prioritare dezvoltării capacităților proprii ale institutului, aut sub aspectul bazej materiale, cît și al specialiștilor disponibili.îmbunătățirea calității studiilor și proiectelor e- laborate. adoptarea unor soluții tehnice de eficiența ridicată impun, de asemenea. adoptarea unor măsuri referitoare la organizarea propriei activități, îndeosebi sub aspectul îmbunătățirii documentării tehnice Și al perfecționării pregătirii cadrelor. Un aport însemnat îl poate avea în această privință și colaborarea strînsă cu specialiștii din producție, atît, în faza de elaborare a noilor soluții tehnologice, cît și pe perioada a- plicărli acestora în fluxurile de producție, în vederea reducerii ciclului de cercetare, proiectare și aplicare în producție este necesară o maj bună organizare a activității de a- vizafe a proiectelor, evi- tîndu-se* unele situații în care din cauz» întârzierilor de la avizare, soluțiile preconizate au fost depășite de progresul tehnic sau nu ș-au încadrat în prevederile actelor normative nou apărute.
B. MIHAI '

y(Urmo.re din pag. I)Din cuvîntul participant- 'lor la dezbaterile din a- dunarea generală a oamenilor muncii — Vasile Matei, Iacob, Stoica, loan Busjcescu, Gheorghe Scorpie, Aurel Șoșoi și Lau- rențiu Kelemen — a reieșit hotărîre» fermă a întregului colectiv pentru a obține rezultate și mai bune, de a extrage suplimentar pînă la sfîrșitul anului, .7000 tone de cărbune față de cele 5000 tone, repre- zentînd angajamentul inițial al unității pe acest an.Preocupările organului de conducere colectivă de a-și îmbunătăți stilul și metodele de muncă au dus la ritmicitatea înde
înaltă responsabilitate muncitorească

(țlmare din pag. flinstalațiilor de preparare, pentru perfecționarea teh- nologiilor de lucru. Dezbaterile din cadrul adunării au analizat însă cu deosebită răspundere marile exigențe pe care le ridică în fața întreprinderii sarcinile pe primul an al cincinalului, sarcini față de care colectivul a înregistrat în. primele . 5luni restanțe însemnate. Este vorba. îndeosebi, de nerealizarea prevederilor 1» 'sortimentele de huilă pentru cocs și semicocs.Referindu-se la cauzele acestor nerealizări, muncitorul specialist Vasile 

plinirii planului, la îmbunătățirea calității cărbunelui pentru care unitate» a primit o bonificație de 1384 tone și importante e- conomii la cherestea și lemn de mină — 480 mc, cit și recondiționarea pieselor si subansamblelor in valoare de 3.2 milioane lei. Spiritul critic și autocritic a dominat analiza activității economice făcută pe cele cinci luni ale anului, arătîndu-se și neajunsurile care a’J existat în cadrul sectorului Ill, care a înregistrat un minus de .12 000 tone la producția de cărbune.Măi mulți vorbitori, între care Traian Avrâmeș- cu, loan Stoi, Grigore Pu

Răcășan a evidențiat greutățile ce ie întimpînă preparatorii din Imperii în realizarea sarcinilor la sortimentul destinat cocsificării datorită . calității slabe » cărbunelui brut provenit îndeosebi de la cariera Cînipu lui Neag. Referindu-se tot ia realizarea planului la cărbunele special pentru cocs, șeful preparației Lupeni, ing. Francisc Appel, a, subliniat strădaniile depuse de colectivul uzinei pentru învingerea greutăților determinate de erorile de' proiectare ' ale instalației, a- pelînd totodată la minerii de la Bărbăteni, Lupeni

păză, Miluță Rugină și Anton îlerț, au scos in evidență neajunsurile existente inorganizarea activității lafronturile de lucru. înfolosirea efectivelor, în întreținerea unor utilaje din dotare, subliniind că ne- realizarea randamentelor în abataje se datorează ne- respectării timpului de lucru de către unii muncitori, unei aprovizionări necorespunzătoăre la locurile de muncă, cît și frecventelor defecțiuni electromecanice. Față de acestea nu s-a acționat cu suficientă responsabilitate la întreaga scară ierarhică pentru întărirea disciplinei sub toate aspectele sale. ceea ce a condus și la 

și, îndeosebi la cei de la cariera Ciinpu lui Neag pentru îmbunătățirea calității producției livrate. Or, în aceste condiții, realizarea unei recuperări în cocs de minim 33,6 la sută este greu de obținut. Pentru îndeplinirea sarcinilor sporite ce revin în acest ari preparatorilor din Petrila la ’-cărbunele spălat pentru semicocs. ing. Victor Chiaburu, șeful prepa- rației, a cerut urgentarea lucrărilor de investiții fa noua instalație, „ montării noilor utilaje, prevăzute să intre în funcțiune in trimestrul IV. Maiștrii principali Petru Rus și A- 

un număr mare de absențe nemotivate — 4873 —, echivalînd cu o pierdere de 6760 tone cărbune.Grija pentru creșterea productivități) muncii în abataje și ușurarea efortului fizic a determinat o poziție combativă față de cej ca.re au recepționat lo- pețîle cu o greutate de 1,2 kg maj mare față de cea actuală fără ca aceasta să contribuie la îmbunătățire» calitativă a acestora.Minerii, toți oamenii muncii de la Uricani și-au exprimat, hotărîrea fermă de a încheia anul 1981 cu rezultate ■ care să-i situeze pe unul din cele 3 locuri fruntașe în întrecerea socialistă. .

lexandru Buruiană de Ia Coroești, precum și inginerul șef electromecanic, al I.P.C.V.J., Alexandru Hadnagy s-au referit la necesitatea intensificării preocupărilor pentru întărirea ordinii și disciplinei în fiecare colectiv, a pregătirii profesionale Și răspunderii față de întreținerea utilajelor îndeosebi din partea lucrătorilor electromecanici. Totodată, vorbitorii au cerut mai mult sprijin din partea- C.M.V.J, în asigurarea pieselor .-de schimb necesare lucrărilor de întreținere pentru creșterea siguranțej de funcționare a instalațiilor de preparare.
Folosirea eficienta 

a combinelor de înaintări. (Urmare din pay. li.-. Preliminarul . stabilește sarcin» ca, în luna iunie, să funcționeze la l.M. Li- vezerii șapte combine de înaintare m cărbune și două in s.eril. Este o sarcinii mobilizatoare, i zvonită diii înseși necesitațife de dez v o i tar e a le m î n ei- Pornind de la urgența : desfășurării unei acțiuni care să conducă la materializarea acestui imperativ, am solicitat detalii. inginerului, șef elee’.r'omecanic al minei, Ștefan Toîna :— Cu prilejul unei analize speciale pe această tema, la linele lunii mai, c.o.tn. a stabilit sarcini precise pentru introducerea pînă la 15 iunie a cinci combine de înaintare la fronturile cele mai importante, pentru asigurarea continuității extracției în abataje ailate in funcțiune, sap pentru crearea de capacități noi corespunzător creșterilor , de pian din ă- ceastă lună, șj semestru! II .al anului, Pi’lma combină, cu termen 6 iunie, a fost pusă în funcțiune în stratul 12, în galeria de bază a abatajului 6611. Pentru

abatajul 6609, m galeria de cap, combina se află în revizii pentru a putea .1'1 introdusă pînă la 1.5 iunie. In galeria de cap a abatajului 6607, ■ combina este în fază de. montaj. Pentru galeria de cap, a abatajului 6611, am c.6mr pictat piesele {je schimb necesare reparării combinei și ; s-a realizat muta- rea ei din vechiul front, urmînd ca montajul să-l asigurăm, in timpul planificat, cu sprijinul I.R.I.U.M. Petroșani. O combină de mare putere! în bună stare de funcționare, este pregătită pentru abatajul 6604, în stratul 5. Avem în vedere să continuăm a- poi introducerea altor două , combine deocamdată neutilizate: și ă celor doi, intrate în dotare în a- cest ân. Doresc să precizez că. deși programul. lunii iunie constituie o sarcină minimă, ei depășește, Jo- tuși, posibilitățile noastre actuale de forță de muncă, atît sub aspectul efectivului scriptic de care dispune mina pentru plasarea fronturilor,, cît, mai ales, al personalului electrome

canic, solicitat în „foc continuu" la reparații, revizii și întreținerea tuturor instalațiilor care iuncționea- ză in subteran.Punerea m îunețiune și asigurarea uno(r indiei superiori de folosire a combinelor de înaintare la l.M. Livezeni reclamă e- forturi sporite, pornind chiar de la asigurarea forței de muncă și continuînd cu crearea condițiilor organiza lorice necesare. Un sprijin în acest sens ca și in activitatea de ansamblu a minei, se impune din partea compartimentelor de resort ale C.M.V.J.La l.M. Livezeni combinele de abataj din dotare depășesc de peste două ori, ca număr, irontarile de lucru în care pot fi introduse (se află în dotare nouă combine de abataj dar numai patru abataje frontale în funcțiune I). lata o situație cel puțin ciudată șl un subiect de analiză pentru specialiști, chemați să dea soluții tehnice in măsură să conducă la asigurarea unui cîmp larg de valorificare: încîmpurile miniere adecvate, a dotării.
Utia din cele mai harnice confeeționere de la In- 

treprindc-ea de Ir c ta je Petroșani este Și Dorina 
Hala< ‘ ■ y " ' ,■<

Polo: St. NEM.XS1K

nejustificât absența din . concurs a grupelor sanitare din orașul Petrila comuna Banița. Și face tari vare față oricărei solici- intervenț.e și sal- munți. .de in

Acțiunea „HUILA — 
Cîmpu Iul Neag“ 

(Urmare din pag. I)1000 tone de cărbune transportat din carieră. Este necesară acordarea unei mai mari atenții preliării și transportării cărbunelui de la Cimpu lui Neag, mai a- les ținînd coQt de importanța organizării acțiunii de descopertă. Vom consacra în numerele viitoare o analiză a modului în care se preia cărbunele transportat din carieră.Alte noutăți de aici din șantier:+ Azi, ora 10, oamenii muncii din carieră vor ii gazdele artiștilor ansamblu, lui ..Rapsodia Română" al U.G.S.R., care va susține un spectacol de muzică populară. După multe insistențe s-a rezolvat (se pare) problema apei potabile pentru șantier. In stîrșit, E.G.C.L., sperăm, a înțeles că și aici este nevoie de apă !< I.A.C.C.VJ. a luat toate măsurile ca masa caldă sfi satisfacă cerințele tuturor oamenilor de pe șantier, atît abonați cît și l'lo- tanți.b; ■■■■/■

• CONCURS. A avut loc faza municipală a concursului grupurilor sanitare de cruce roșie. Pe primele; locuri s-au situat, în ordine, reprezentativele minelor Dîlja. Lupeni și ! Paroșen; Grupa sanitară a l.M. Dîlja va participa la faza județeană a copcursu- 'i Este de neînțeles și de

I 
I
I
J

• SALVAMONT PE
TROȘANI, LA DATORIE. Membrii echipei salvamont din Petroșani s-au întors de Ia un curs-tabără de 
' ' ' /i-.- -f'-_ . ..c locîn munții Rodnei, masivul Pietrosul-Iezer. f de

O NOUA STAȚIE.

j® BUNA SERVIRE. U- nltatea nf. 19 de desfacere a legumelor și fructelor — Lupeni, printr-o mai bună aprovizionare; și serv.re a oamenilor muncii, a reușit în primele 5 luni ale anu-
țifică » casei de cultură Petroșani a avut o întîlni- re cu minerii de la Livezeni. In cadrul acesteia a avut loc o dezbatere cu tema

1
I
I

I

mijlocie » prezentat ieri, pentru părinți și micuții lor colegi spectacolul „Anotimpuri", clasat pe. un loc de frunte la faza municipală a festivalului național „Cîn. l" tarea României".
Rubrică realizată de 

Viorel STRAUȚ

In vechiul centru al orașului Lupeni au fost e- < iUi să-și depășească sarci- planeta locuită xecutaie lucrări de extiri- nile cu 70 000 lei, evidențiere a stației de autobuz., tiindu-se^ Marin Dogaru, Stația ,, fost lărgită.
„Terra este unica La a- pertici-Ma-

• SPECTACOL 
REALIZAT DE CEI MICI. La grădinița cu orar prelungit din Petrila, grupa

ceasta întîlnire » pat acad. Eugen covski, ca invitat.instruire care a avut
MARE

Departe find .condiții mai bune orice așezare omeneas- l°r ce așteaptă sosirea ei s-au pregătit intens tobuzelor. Nu. rămîne punct de vedere teh- cît.,. să sosească la și medical pentru a autolruzele.
responsabilul unității, și vînzătorii Agneta Peter, Nicolae Popescu și Traian Preoteasa. ?

• DEZBATERE Vineri, iunie a.c. brigada șt.in-
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nerale »România, dansatori cit aici,

,Un necesar dialog al artei 
cu munca minerilor..."In cei peste 30 de ani dc activitate „Rapsodia Română" — ansamblu] care poartă numele celebrelor lucrări de obîrșie folclorică ale lui George Enes- cu, de la a cărui naștere se sărbătoresc 100 de ani — este un colectiv de mare prestigiu artistic, laureat în cele două ediții ale Festivalului național „Cîntarea României". De cîteva zile susține concerte pentru oamenii muncii din Valea Jirilui, Detalii despre activitate., acestui foarte cunoscut și prestigios colectiv am solicitat de la tovarășul Ion Stoichiciu,^ di

rector al Ansamblului artistic „Rapsodia Română".care șe concentrează înțelepciunea poporului, 
— Care este activi

tatea, să spunem de ul
timă oră,: a Ansamblu
lui „Rapsodia Română"? — De curînd (în 5 iunie) am avut premiera spectacolului „Soarele Carpaților", pregătit în

— Ce semnificație a- 
cordați acestui turneu 
în Valea Jiului ?Șîntem prezenți pentru n doila oară aici, în Valea Jiului, la ediția a II-a a Lunii manifestărilor politico-ideol-ogi- ce, cultural-artistice și 

sportive „Laudă omului, muncii și creației sale". In principal noi urmărim crearea unei legături nemijlocite, a unui dialog direct cu minerii, realizat într-o expresie deosebit de pregnantă in sălile de apel ale întreprinderilor miniere. Și, de ce să nu spun, aceste întîlniri ne dau o mare satisfacție. Mu Iți dintre soliștii și ințerpreții noștri ne-au cerut in mod special că doresc să vină în Valea Jiului. Pentru acest turneu am selecționat și eîntece despre mineri, interpretate de Elena Merișoreanu. fiică a Văii Jiului, Elena Ionescu, Gheorghe Turda, Dumitru Constantin, In ceea ce privește dansurile ele sînt miniaturi coregrafice brodate pe proverbe, zicători.

Ansamblul artistic 
„Rapsodia Română" 

în Valea Jiului

cadrul Festivalului național „Cîntarea României" și inspirat din trecu tul glorios de luptă al poporului șl partidului, din realitățile socialiste de astăzi. Folosim,, într-o sinteză artistică, poezia militantă, cînțecele patriotice și de muncă, dansurile Iernatice, u- nul dintre ele aVînd O tematică minerească. Noj sperăm că vom obține și al treilea titlu de laureat al Festivalului național „Cîntarea României". în „Rapsodia Română", ansamblu al Uniunii

Sindicatelor din avem soliști și care au mun- . în Valea Jiu- lui. De la noi, de pe scena noastră, au plecat, de pildă, Nicolae Her- lea. Traian Uilecan, care a fost miner la Lupeni. , „Rapsodia Română" este astăzj un ansâmblu artistic cunoscut și apreciat în peste 40 de țări.
—- Despre activitatea 

viitoare ce se poate 
spune acum ? X— Paralel cu valorificarea în continuare a tradițiilor folclorice din principalele zone ale țării, în viitor vom acorda mal, multă atenție diversificării spectacolelor. Este o necesitate, uri răspuns pe care îl așteaptă spectatorii. Ince- pînd din toamnă vom realiza și spectacole pentru copii și tineret, spectacole inspirate din proverbe, zică tori, legende, basme. Tot din stagiunea următoare vom avea și spectacole de satiră și u- mor, reluînd, astfel, profilul de pînă în 1970. an de cîrid avem un profil folcloric.

— Cum apreciați în- 
tîlnirea cu miner" i, cu 
publicul Văii Jiului ?— Sînt întâlniri deosebit de calde și foarte u- tile în murica noastră. Vom reveni cu multă plăcere aici, nriritre harnicii si sensibilii mineri ai Văii Jiului.

T. SPATARUi

Formația literar niuzical-coregrafică — „60 de roșii 
trandafiri" de la Școala generală nr. 6 Petrila.

I
I
I

I
I

CARNET< Ansamblul „Rapsodia Romană" se va afla în această dimineață în mijlocul minerilor, în sălile de a- pel de la Lupenj și U- ricani, precum și la cariera extracției de huilă de la Cîmpu lui Neag. -< La faza . județeană a sesiunii de referate și comunicări științifice, elevtțj liceelor din Valea Jiului au obținut 24 de premii mențiuni. Se prin temeinica tir© teoretică tică. elevii de ceul industrial troșani (9 premii), ceul de matemat ică- fizlcă Petroșani (7 premii) $i Liceul industrial nr. 2 Lupenî 
(3 premii). ~La Vîrbîna Smo- lian (R.P. Bulgaria) se deschide astăzi o expoziție ex-libris Cu lucrări create de doi artiști plastici din Valea Jiului: Iosif Tollman și Daflnel Guinea, eu- noseuți animatori ai a- cestuî gări plastic. :

Și remarcă, pregă- șî prac- la Lidin Pe- Li-
Drum prin galerii 

Spre templul-țimpului fugit departe, i 
purtînd comorile unui trecut, 
am adîncit, sorbind în noi Cărarea 
înfiorată poate nefiresc 
de pașii ce treceau solemni, ca umbra 
compusă în pădurile din lut... 
Nimic nu ne vestește că aproape, 
sub arcuirea unui cer de stea,
ne-așțeaptă Prometeii cu sudoarea 
lucind pe trupul lor de abanos 
pățind ca niște fieri pleoapa zării 
pieziș căzută-n rugul ce ardea. . 
Privim uimiți și iscodim cu teamă 
la zbaterea ascunsului lăcaș 
Cu venele tăiate sub brățară 
cum își alungă pulberile aspre, 
tind omul-zeu, în tainifi milenare, 
coboară țărm, spre diamante pure.

Mircea GORUN

loc închiderea cursurilor universităților cultural- ștjințifice, prilej cu care se realizează un exigent examen analitic.

Ansamblul Rapsodia 
Română a fost prezent 
și in mijlocul minerilor 
de la Livezeni.

rfc:

ii®

« i 1 -♦ 
ia i

| Teatru! de Comedie 
j din nou în
i
i Teatrul de Comedie 

revine astăzi în Valea 
i Jiului, continuind, ast- 
i fel, tradiția stabilită 
J cu cîțiva ani în urmă, 
ț Pe scena Casei de cul- 
i tură din Petroșani va 
/ fi prezentată astăzi (ora 
j 20) și mîine (orele 10 

l și 19) comedia „N-am 
timp..." de Ludvig

I Holberg, clasic al co- 
| mediej scandinave. In 

spectacol — realizat de 
regizorul danez Ulf 

I Stenbjorn ; scenografia 
I este semnată de Ion 

Popescu- Udriște, iar 
I mișcarea scenică de 
I Ștefan Tapalagă — ne 
. reîntilnim cu actorii 

Aurel Giurumia, Vasi-
I lica Tastaman, Ștefan 
, Tapalagă, Mircea Șep- 

tilici. Dumitru Chesa,
I Dan Tufaru și alții.
I Participant la 
I na manifestărilor 
l litico-ideologice.

I 
I
I 
I

I

I
I

l

Lu-
PO- 

cul-

Valea Jiului j

i
v

cuuuu-se ui vuioare ța- I 
lentul, fantezia și spi l

I

J

tural-educative și spor- 1 
tive, care se desfășoa- i 
ră sub genericul „Lau
dă omului muncii și 
creației sale", organi- i 
zată de Consiliul mu- , 
nicipal de educație po
litică $i cultură socia
listă, actori ai Tea- i 
irului de Comedie sus- . 
țin astăzi cîteva spec
tacole realizate ' im- 1 
preună cu ; formațiile 
culturale și artistice ale 
pionierilor și elevilor 
din Valea Jiului, pu- 
nîndu-se în valoare ța-

ritul de inițiativă, 
constante in activitatea 
Teatrului de Comedie. 
Spectacole de acest tip 
se desfășoară (la orele 
11 și 13) în clubul sin
dicatelor din Lonea, la 
Palatul cultural din Lu- 
Peni și pe scena Casei 
de cultură din Petro
șani.

remar- cîndu-se plusurile și minusurile înregistrate de-a lungul unui an de activi? tete. .. Pe lingă easa de cultură din Petroșani au funcționat anul acesta 45 de cursuri Și cercuri tehni- co-aplicative. ce cu atras 1246 de > cursanți. In mod deliberat; numărul acestora, a fost maj res’rîns pentru a îngădui o mai bună coordonare a activității si pentru a facilita îndrumarea și controlul ei. Spre deosebire dc aid ariile tematice au clar delimitate. ani fost’ cursuri cum șîrit „Politica externă a României socialiste", econo- „Pagini mun- Jiu- lite- „Teh- industria lăcătu- sigu-
MMM » «MM* / MW » MM* < MM* » *MMT >„Muzica înainte de toar. te" zice poetul și iată că Teatrul de stat „Valea Jiului" a fost sensibil Ia acest îndemn și a oferit posibilitatea tinerilor din formația „Acustic" să evolueze pe scena studio- ,’lui experimental. Afișul ne indică de' la bun început- că vom fi martorii u- nuj adevărat tur de forță, deoarece nu e deloc ușor să „stai" pe scenă vreme de patru spectacole în răstimpul a doar două zile. Mai ales că de data a- ceasta evoluau tară fetele „TRISON“-ului și nu în pauzele dintre doi comici vestiți. Dacă am pune în balanță doar acdst aspect (îndrăzneala de a-ți asuma Un drum artistic pe cont prdpriu) si tot ar fi vred- . nici de stima noastră.Dar să revenim pe scenă... Considerînd cortina ca o barieră spre cele 201 inirn, prezente în sală, băieții apar pe podium,, ne. -bateristului-

României,Noul mecanism mico-financiar", , din istoria mișcării citorești din Valea , lui", „începuturile naturii universale", nica nouă în minieră". „Rolul suini de revizie în ranța circulației". . „Tehnica medicală" etc. de- monstrînd că fiecîre te- 
~,ACU~STrC‘‘

mă în parte a fost orientată spre capitolele de bază, ale istoriei, culturii și civilizației, științelor Sociale și ale naturii, tehnică, adresîndu-se’ u- nor categorii soeio-profe- . sionale diverse. Ne întrebăm însă c« unitate tematică au cursuri care prin titlu trădează un conținut imprevizibil chiar și la nivelul învățămîh.- tuluj superior cum sînt „Curs de filozofie", „Curs de economie", „Curs de e- ducație sanitara și... estetică" (?!). Cît privește cercurile tehnico-aplicati- ve și practice ele au fost solicitate cu interes de cei doritori să se inițieze în . _ _limbi străine, în reparații Jășurată prin radio, dâctilografie, croi- ' tor ie. gimnastică etc. Le-gaț de unele din acestea. trebuie spus că este necesară: o bază materială care să permită desfășurarea unei activități calitate, pentru a nu mai ajunge ca cercul TV, de pildă, să se desființeze din lipsă de piese pentru televizor.Bine organizată a fost activitatea și la universitatea cultural-științifică Petrila. secția Lonea. Ca și 'la Petroșani este de
* r «MM > > «M' » MM» • '• »

bine de a- des-

dese

in concertdau bună seara și he invită să le vedem show-ul. înainte de apariția lor. un sobru și documentat prezentator (Geniu luțu) ne vorbește dintr-un „medalion" de lumină (creat de T. Bordula) despre istoria $i aventura muzicală a grupului. Ne spune că de ani de zile componența este aceeași și asta se simte în primul rînd în sunetul perfect armonizat al grupului.Spectacolul începe cu două piese de atmosferă, un remember liric al Lupeniului revoluționar căruia, de altfel, formația i-a închinat un poem muzical de mari dimensiuni.După căutările inerente începutului formația se oprește la sonoritățile obsedante ale muzicii disco (este binevenită revenirea . ■„vătăcitor“,;,\-

Carol KappI) iar cînțecele prezentate in prima parte a concertului sînt, toate, niște incitante invitații de dans. Efectul lor â fost lesne observat în sală: reacțiile spectatori-; lor au început să fie în ritmul muzicii. Singura' obiecție mi se pare a fr: nivelul destul de modest al textelor. Cred că a- ceștj inimoși băieți ar bui să implice mai secretariatul literar teatrului, eventual poeme...în partea a doua ta colul ui ne sînt zece piese, foarte ca factură, solistul Geo Popa trecînd zinvoltură de la „Slade" la „Temptations" și de la Kenny Rogers la Neil Sedaka vădind o disponibilitate stilistică și .vocală^.

al? cu

apreciat o evidență clară a programării cursurilor și prezenței la dezbateri. La cele 5 cursuri au fost invitați să susțină temele programate lectori pregătiți, apreciați cursanțl. Nu aceleași firmații ]e putem facepre cursurile care au funcționat pe lingă clubul sindicatelor din Petrila. un-, ' de, din punct de vedere organizatoric, activitatea a fost deficitară, iar unele teme au fost realizate superficial, fără consecințe educative. Din păcate deficiențe de aceasță ., natură s-au manifestat *Si la Vulcan,'.':.In munca educativă, des- . . .. universitățile cultural științifice. se impune o mai mare responsabilitate în desfășurarea tuturor activităților, inclusiv a închiderii cursurilor. Intolerabilă este situația creață la Petrila și Petroșani unde repro- gramarea încheierii anului universitar 1980/1981 trădează, implicit, o slabi organizare = muncii.
Ion LASCU, 

instructor at Comitetului 
de cultură și educație so

cialistă al județului 
Hunedoara

MM* f ■ MM < MW t MM t t mde invidiat, Formația intonează destul | de exact după modele ilustre, semn al profesionalismului membrilor săi. Din păcate modelele alese fiind celebre, nota personală este mai greu sesizabilă.Le-am reproșa acestor minunați băieți (Valentin Banetlti — chitară bas, Valj Ion iță — chitară solo, Iosif Toth — pian electric) doar ția cu care stau în secund, lipsindu-le moment curajul de
Și

orgă, discre- 01 anul pentru ... ....... __ a faceacel necesar (și pentru ei inevitabil) pas înainte. Dacă-și vor găsi, în Viitor, acel „cap: limpede" care să le ordoneze gîndurile și frămîn țările sin tem siguri că numele „Acusticului" va avea sonoritatea • care o merită; Deocamdată să constatăm cu bucurie că ..Orico-nceput vrea fertil / Risipei’dedă florarul"... se
se

... Mibaj MUGWU
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încheierea vizitei de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 

Elena Ceaușescu in Austria
Sosirea în 
Capitală 

(Uimare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu tovarășul Franz Muhritea prodigioasei pe care o desfășoară spre binele și fericirea poporului român. Cei prezenți an exprimat, totodată, deplina satisfacție față de rezultatele fructuoase ale vizitei, afir- mîndu-și convingerea că noul dialog româno-aus- triac Ia nivel înalt va da un nou impuls dezvoltării relațiilor de colaborare și cooperare dintre cele două țări și popoare. In interesul comun, al cauzei păcii, destinderii, securității și înțelegerii în Europa și în întreaga lume.Un grup de pionieri și șoimi ai patriei au oferit buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor de stimă și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întilnit, vineri, dimineață, cu tovarășul Franz Muhri, președintele Partidului Comunist din Austria.Președintele Partidului Comunist din Austria a salutat cordial, în numele Comitetului Central al partidului, al tuturor comuniștilor austrieci, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu; cu prilejul vizitei de stat pe care împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu o efectuează în Austria.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a mulțumit pentru salut și a adresat comuniștilor austrieci, din partea comuniștilor români, a sa personal, un salut călduros și cele mai bune urări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Franz Muhri au subliniat și cu acest prilej legăturile de prietenie și colaborare existente între P.C.R. și P.C. din Austria, și au exprimat hotă- rîrea celor două partide 
de a acționa pe mai departe în vederea dezvoltării, relațiilor româno-austriece pe diferite planuri — politic, economic, științific, cultural și în alte domenii.In cursul întîlnirii s-a procedat la un schimb de vederi cu privire la unele probleme internaționale actuale. S-a acordat o deosebită atenție problemelor referitoare la asigurarea u- nui climat de pace și securitate în Europa, evidenți-

indu-se în acest cadru însemnătatea încheierii cu succes a reuniunii de la Madrid, necesitatea trecerii la negocieri concrete, privind dezangajarea militară și reducerea armamentelor, urgența unor măsuri capabile să îndepărteze pericolul unor noi războaie, să creeze un climat de încredere între state, să impulsioneze dezvoltarea colaborării și cooperării între toate națiunile lumii.A fost pus în evidență rolul important ce revine maselor populare, forțelor democratice de pretutindeni în lupta pentru pace, colaborare și progres social.
Semnarea dactimentelir nlkiale încheierea 

convorbirilor oficialePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele federal al Austriei, Rudolf Kirchschlager, au semnat, vineri, 12 iunie, la încheierea convorbirilor oficiale, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Hofburg, Comunicatul comun român ©-austriac. *In prezența celor doi șeii de stat, în cadrul aceleiași ceremonii, ministrul român al afacerilor externe, Ștefan Andrei, tt»î ministrul austriac al afacerilor ex

terne Willibald Pahr, au semnat „Programul de colaborare culturală între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul federal al Austriei pe anii 1981 —1982“. *In timpul vizitei de stat 
a președintelui Nicolae Ceaușescu în Austria, Vasile Pungan, ministru secretar de stat și Adolf Hussbaumer, secretar de stat la Cancelaria federală au semnat un memorandum cu privire la dezvoltarea cooperării româno-austriece pe terțe piețe și în domeniul transportului maritim și fluvial.

Vineri, 12 iunie, s-au încheiat, la Palatul Hofburg, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele federal al Austriei, Rudolf Kirchschlager.Cu acest prilej, președinții Nicolae Ceaușescu și Rudolf Kirchschlager și-au exprimat satisfacția față de caracterul fructuos al con- . vorbirilor purtate, față de înțelegerile la care au a- juns, apreciind că ele deschid noi perspective bunelor relații româno-austriece. Cei doi șefi de stat și-au exprimat convingerea - că,

pe baza măsurilor și acordurilor convenite, se va realiza o colaborare tot mai strînsă, mai rodnică, între România și Austria, pe plan politic, economic, teh- nico-științific, cultural și. în alte domenii de activitate, se va extinde cooperarea reciproc avantajoasă, se va consolida prietenia dintrepopoarele noastre. Totodată, a fost afirmată încrederea că, în spiritul ho- tărîrilor stabilite. România și Austria vor. întări conlucrarea pe arena mondială, în slujba nobilelor idealuri ale păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni.••••••••«••«••••••••••••••••••••••••••a••«••••••*••»•••••••

Sesiunea Comisiei mixte 
roinâiio-ielioslovace

'PRAGA 12 (Agerpres). în zilele de 9—12 iunie 1981, a avut loc la Fraga sesiunea comisiei mixte româ- no-cehoslovace de istorie pe ■ tema „Colaborarea României și Cehoslovaciei în lupta pentru emanciparea- națională și politică și pentru constituirea statelor independente în 1918“.Comunicările prezentate au relevat lupta comună a popoarelor român, ceh și slovac pentru independență și unitate națională, rolul clasei muncitoare și al partidelor lor, al maselor

populare în marile evenimente istorice din 1918 care au fost încununate cu făurirea statului național român și crearea statului cehoslovac independent.In cadrul sesiunii a fost organizată o expoziție de carte social-politică și de istorie, la loc de frunte si- tuîndu-se lucrări din opera tovarășului N ic o 1 a e Ceaușescu.Cu același prilej a fost semnat un protocol de colaborare care prevede continuarea studiilor și cercetărilor pe teme istorice de interes comun.

FILME

rilor furtuni.LUPENI — Cultural: Pirații secolului XX; 
Muncitoresc : Vom trăi si vom vedea*.URICANI: Spanioliide modă nouă.

Manifestări dedicate centenarului 
nașterii lui George Enescu

BUDAPESTA 12 (Ager- pres). — în clădirea complexului cultural „Viga- do“ din Budapesta s-a deschis expoziția omagială «George Enescu», ce cuprinde fotografii, . documente, discuri și lucrări referitoare la viața, activitatea și creația marelui muzician român. La vernisaj, Lang Istvan, secretar general al Asociației muzicienilor unguri, a evidențiat personalitatea lui George Enescu, valoarea creației sale muzicale, precum și

calitățile lui artistice deosebite ca violonist.
BRASILIA 12 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor organizate pentru marcarea în Brazilia a centenarului nașterii lui George Enescu. postul de radio „Recle Capital" a transmis o emisiune specială cuprin- zînd date despre Viaț3 și activitatea marelui compozitor.Emisiunea a fost bogat ilustrată cu fragmente din lucrările enesciene.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Dreptate pentru toți; Republica î Labirintul ; Unirea : Cactus Jack.LONEA : Pruncul, petrolul și ardelenii.ANINOASA: Zborplanat.VULCAN — Luceafă
rul : La răscrucea ma-

TV9,15 Teleșcoală.9,55 Film artistic: .Ba
tonul meu tată" (reluare).11,30 Limba și literatura română.12,00 Orchestre simfonice din țară.

13,00 Mozaic cultural- artistic-sportiv.16,00 Fotbal : Progresul. Vulcan — Politehnica Iași. Transmisiune directă la București, pauză:- selecțiuni din ultimele trei etape ale turului ciclist al Italiei.18,35 Săptămîna politică.18,50 1061 de seri. 19,00 Telejurnal.19,30 Călătorie prinra mea.20,00 Teleenciiclopedia.20,45 Film serial :

întreprinderea de produse 
electronice $ electrotehnice 

„EIectroargeș“ Curtea de Argeș 
încadrează

— ingineri, indiferent de vechime, în 
( specialitățile Industriei construcțiilor

de mașini, de preferință cu domici
liul în județul Argeș.

Relații suplimentare la compartimentul 
personal-învățămint-retribuire, telefon 11706.

liceul industrial nr. 2 
tupeui

aduce la cunoștința că începînd cu da
ta de 16 iunie 1981 se fac înscrieri pentru 
clasa a IX-a în vederea pregătirii în urmă
toarele profile :

— chimie industrială (operatori chimiști)
— 72 locuri

— mecanică (mecanic mașini și utilaje)
— 72 focuri

Relații suplimentare se pot obține la se
cretariatul liceului, telefon 234.

Cooperativa „Straja'4 
Lupeni 

încadrează de urgență

— responsabil unitate pentru secția de 
cizmărie din orașul Vulcan, comple
xul Coroești.

Condiții: să posede calificare in mese
ria respectivă, vîrsta peste 21 ani.

De asemenea, mai încadrează lucrători
— cizmari calificați și pentru calificare pri 
practică la locul de muncă.

Mica publicitateVÎND Dacia 1390 în perfectă stare cu piese de schimb. Informații, telefon 42483, Petroșani, după ora 20, (549)VÎND Renault 16, Lu- peni, telefon 287, pînă la ora 15. (550)PIERDUT carnet de- student pe numele Lemnaru Alin, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (548)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Toth Iosif Ladislau, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se. declară nulă. (532)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Posto-

lache Gheorghe, eliberată de I.M. Petrila. Se declară nulă. (545)PIERDUT carnet student pe numele. Curuț loan, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declara nul. (547)PIERDUT permis pescuit pe numele Timofte Valentin, eliberat de Filiala de vînătoare Petroșani. Se declară nul. (539)PIERDUT două iepe, una albă cu pete vinete pe pulpe și una murg închis. Adresați Tg. Jiu, Vasile Constantin (zis Chimiță), strada Nicolae Bălcescu nr. 18. Recompensă. (537)

de In
llas“’. Episodul 11. bună cu :Tast.man,21,35 VoieStela Popescu, Va» silicaMargareta Pislaru, Ștefan Bănică, Nicu Constantin, A- lexandru Arșinel, Radu Zaharescu, un grup de balerini de la Opera Română.22,10 Telejurnal. Sport 22,30 Nocturn, TV.

IOAN STIEBER
In ziua de 11 iunie 1981, a încetat din viață to

varășul IOAN STIEBER, vechi militant al clasei I 
muncitoare din Valea Jiului. , >

IOAN STIEBER s a născut in 20 mai 1901, dintr-o 
familie de mineri. Apropiat de tînăr de ideile clasei 
muncitoare s-a încadrat în rîndurile Partidului Co
munist din anul creărij sale, 1921. în anii grei ai 
exploatării capitaliste, împreună cu ceilalți comu
niști din Valea Jiului s-a situat în fruntea luptelor 
revoluționare, împotriva exploatării. Pentru activi
tatea Sa revoluționară a fost condamnat în repe
tate rîndurî la ani grei de închisoare.

După actul istoric de la 23 August, a îndeplinit 
cu răspundere sarcinile încredințate de partid.

Pentru meritele sale în mișcarea muncitorească, 
ca vechi militant al partidului, a fost distins cu înalte 
ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

FAMILIILE Bozsoki și Ciupagea anunță eu adîncă durere încetarea din viață a celui care a fost bun soț, frate, tată, socru, bunic și străbunic BOZSOKI ZOLTAN.înmormîntarea va avea loc duminică, 14 iunie 1981, la ora 14,30, din strada..23 August nr. 32, Petroșani. (551)
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


