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Adunări generate ale reprezentanțelor oamenilor muncii

Minerii de fa Bârbâtem
reafirmat hotârîrea de a da 
mai mult cărbune în condiții . •

de eficiența economica sporitâ
a sarci- 
asigurat 
timp și 
lucrări-

oamenilor 
cu clari- 

Ca urma- 
conducerii 

per
și 

de 
pla-

Analiza muncii colecti
vului I.M. Bărbăteni pe 
perioada celor 9 luni care 
au trecut din acest an de
monstrează că acest har
nic colectiv se situează pe 
un loc de frunte în între
cerea socialistă a mineri
lor din Valea Jiului. Bi- 

\ 1anțul prezentat de c.o.m. 
in adunarea generală a re
prezentanților 
muncii exprimă 
tate acest fapt, 
re a preocupării
întreprinderii pentru 
fecționarea producției 
a muncii in condiții 
eficiență economică, 
nul de producție a fost în
deplinit lună de lună. în 
ultimele 9 luni planul pro
ducției marfă al întreprin
derii a fost depășit cu 2,2 
milioane lei, iar cel al 
producției nete valorice cu 
4,7 milioane lei. Este demn 
de remarcat că la indica
torul costuri la 1 000 lei 
producție marfă s-a reali
zat o economie de 4,8 lei, 
iar la cheltuielile materi
ale 14,6 lei. în principal, 
economiile s-au realizat 
prin reducerea consumului 
de lemn de mină, cheres-

tea și energie electrică. în
deplinirea ritmică 
nilor de plan s-a 
prin executarea la 
chiar în devans a
lor de deschideri și pregă
tiri, prin promovarea cu 
consecvență a noilor teh
nologii și perfecționarea 
celor existente. Preocupa
rea perseverentă pentru 
creșterea nivelului de cu
noștințe profesionale a per
sonalului muncitor a con
dus la depășirea producti
vității muncii în cărbune 
cu 17 kg pe post. Așa se 
face că în prezent colecti
vul se mîndrește că a 
reușit să livreze economiei 
naționale aproape 24 000 
tone de cărbune peste sar
cinile de plan.

Participanții la dezbateri 
au analizat cu răspundere 
și exigență posibilitățile 
existente pentru ridicarea 
în continuare a nivelului 
calitativ al activității eco- 
nomico-financiare a în
treprinderii, pentru înlătu
rarea unor lipsuri și nea
junsuri, pentru crearea 
condițiilor necesare înfăp
tuirii cu succes a planului

producției de cărbune pe 
1982. Pe bună dreptate su
blinia, în cuvîntul său, 
Vasile Condoiu, de la sec
torul III că „problema 
principală care trebuie să 
preocupe întregul colectiv 
al întreprinderii o consti
tuie îmbunătățirea calității 
cărbunelui'". Datorită neîn- 
cadrării în indicatorii de 
calitate, mina Bărbăteni a 
pierdut mai bine de 38 000 
de tone de cărbune. Ca 
urmare în cele 9 luni a 
fost diminuată cu mai bine 
de 14 milioane lei produc
ția netă în detrimentul be
neficiului întreprinderii și 
deci și al veniturilor ob
ținute din retribuție de 
oamenii muncit „Să pu
nem mai mult interes în 
munca cu oamenii. Să-i 
facem pe toți să înțeleagă 
că de calitatea cărbunelui 
depinde 
lor.
bine 
mai 
spus

Minerii sectorului 111 de 
la Livezeni preocupați de 
creșterea 
cărbune, în 
septembrie 
producție 
prevederilor 
tone de cărbune, 
ceasta plusul ] 
de cărbune din trimestrul 
III este de 3 724 de tone. 
Printr-o mai bună organi- 

productiei

producție; de 
cursul lunii 

au realizat o 
suplimentară 

de 382 de 
Cu a- 

producției

obișnuit 
spectaculosul 

bărbă-

i
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Ne-am 
căutăm 
între meseriile 
tești, in marile platfor
me i>idi-stria,e, silind 
prea ușor că datoria co
tidiană implică banalul 
dar necesarul stereotip, 
câ este nevoie de ges
turile de metronom 
pentru crearea bunuri
lor materiale, chiar spi
rituale. Un elni-vent e- 
xemplti, întâlnit dăunăzi 
la atelierul d<= croitorie 
mixtă nr. 81 al Coope
rativei meșteșugărești 
„Unirea^ din reședința 
municipiului nostru. 22 
de meseriași, intre care 
13 tinere femei, au de
pășit planul ultimului 
trimestru cu SO 0W lei
Sub conducerea respon
sabilului Ștefan Ersze- 
nyi, croitorii de piele

Tovarășul N i o o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral a] Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat în cursul 
dimineții de vineri o vi
zită de lucru în unități 
agricole din județul Că
lărași,

Noua vizită de lucru a 
prilejuit examinarea, îm
preună cu oamenii muncii, 
cu specialiști din agricul
tură și industria construc

toare de mașini, activiști 
de partid și de stat, a 
mersului lucrărilor de 
strîngere a recoltei și de 
pregătire a viitoarelor cul
turi, a modului cum se 
îndeplinesc sarcinile stabi
lite în direcția dezvoltării 
și modernizării continue a 
agriculturii, în spiritul ho- 
tărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului. în 
mod deosebit, au fost a- 
nalizate noile tipuri de 
combine multifuncționale

concepute de specialiști în 
vederea dotării agricultu
rii noastre, care asigură 
creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor de 
recoltare, unele sisteme de 
irigații modernizate, mă
suri de perfecționare m 
continuare a sistemei de 
mașini destinate acestor 
lucrări de bază pentru a- 
gricultura noastră.

întîlnirea locuitorilor ju-

{Continuare in pag. a 4-a)

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

privind măsuri pentru prevenirea și combaterea unor fapte care 
afectează buna aprovizionare a populației

Pentru a asigura buna 
aprovizionare a populației 
cu produse alimentare, res
pectarea normeloi- eticii și 
echității socialiste și ținînd 
seama de cererile exprima
te de un mare număr de 
cetățeni de a se aplica mă
suri ferme față de toți cei 
care prin sustrageri, dis
trugere sau degradare de 
produse agricole din avutul 
obștesc, ori prin stocarea 
peste nevoile de consum a 
unor produse alimentare 
creează perturbări în apro
vizionare și afectează înțe

resele generale ale cumpă
rătorilor,

Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România 
decretează :

Art. 1 — Constituie in
fracțiune de speculă și se 
pedepsește potrivit preve
derilor Codului penal cu

închisoare de la 6 luni la 5 
ani cumpărarea de la uni
tățile comerciale de stat 
și cooperatiste, în scop de 
stocare, în cantități care 
depășesc nevoile consumu
lui familial pe o perioadă 
de o lună, de ulei, zahăr, 
făină, mălai, orez, cafea,

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

(Continuare in pag. a 4-a)

strălucitor

cît și folosirea 
a

.Conunuare in pag. a 2~a

Fota : Șt NEMECSEK

calitatea vieții 
Putem cîștiga mai 
dacă livrăm cărbunele 
curat din abataj" a 
printre altele, expri-
V. S. FENEȘANU

La invitația secreta
rului generai a! Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, to
varășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, primul mi
nistru al Indiei, doam
na Indira Gandhi, va 
face o vizită oficială în 
Republica Socialistă 
România. Vizita va a- 
vea loc in a doua ju
mătate a lunii octom
brie a.c.

in
casă destul de

apreciate
f ** b v a j

create

utilajelor
productivitatea

în abataje a sporit
3 709 kg de cărbune 

iar pe sector cU 
kilograme. Cele 
realizări au fost 

de brigada con- 
Petre Scredeanu, 

în aceste zile a 
noi plusuri 

producția de cărbune,

muncii, 
ficientă 
dotare, 
muncii 
cu
pe post, 
723 de 
mai mari 
obținute 
dusă de 
care și 
adăugat

Stereotip

și stofe Iosif-Velu Ște- 
făneanu, Liviu Stoica, 
Elvira Danci, vopsitoa- 
rea lolanda Popa și cei
lalți. asigură o bună 
servire și pe gusturile 
clienților. Firma Croito
rie mixtă e răstălmă
cită, cu mândrie, de ei 
astfel — aici lucrăm 
împreună, bărbați și 
femei, români și ma
ghiari, tineri și bătrini, 
diversificând producția - 
costume de stofă, haine 
de piele, de înlocuitori 
etc. După un sfert de 
veac de muncă, maistrul 
creator de modele Va
sile Ungur recunoaște 
că în meseria lor nu e 
nimic spectacular, dar 
modul cum și îndepli
nesc sarcinile de plan 
merită aplauzele noas
tre. (Sever NOIAN)

In pag. a 3-a

CULTURA—ARTA

Una din formațiile de electrolacătuși de la sec
torul II al minei Paroșeni. montează un troliu în 
panoul V în vederea extinderii micii mecanizări Ia 
un nou abataj.

Intr-o 
veche, dar îngrijită, afla
tă pe strada centrală a 
Petrilei, se află secția de 
broderii nr. 3 a Coopera
tivei meșteșugărești „Ha- 
țegarra“ din Hațeg. In 
micul atelier al secției au 
lucrat in lunile de la în
ceputul acestui an doar 
6 femei, apoi numărul lor 
a ajuns, in vară, la 11. 
O parte din ele, deși is
cusite brodeze 
sau manuale, 
tot casnice, 
broderia la domiciliu, pe 
lingă preocupările gospo
dărești și îndatoririle pe 
care le au zi de zi față 
de creșterea și educarea 
copiilor. Cooperativa le 
oferă această avantajoasă 
posibilitate Ana Vladis
lav, din Banița, constituie 
in acest sens un bun e- 
xemplu. Ea realizează la 
domiciliu, odată cu îngri
jirea celor trei copii și a 
soțului și cu participarea 
la rezolvarea problemelor 
gospodărești care nu sînt 
puține, broderii apreciate 
de cooperativă și de be
neficiarii interni și din 
țările in care sînt expor
tate ca de altfel și Su
tana Moșie, din Taia, ma

mecanice 
au rămas 
practi cinci

mă a două fetițe, gospodi
nă și totodată o bună 
brodeză. Ducrind la do
miciliu pentru cooperati
vă, aceste harnice gospo
dine și brodeze, realizea
ză câștiguri lunare de 
1 500—1 600 lei și chiar 
mai mari.- In cadrul a- 
telierului, Jana Apetri- 
chioaiei, împreună cru 
Maria Glâgor și, bineîn
țeles Mia Sporea, șefa 
secției, s-au specializat in 
confecționarea de bluze 
tip ie, a rochițelor bro
date, fustelor și a altor 
modele de broderii, inspi
rate din vestimentația lo
calnicilor Văii Jiului. Is
cusite brodeze sînt și An
gela Trașcă, Maria Blaj, 
Florica Szabo, Elena Di- 
oane și Elena Ilie.

Olga Maria Damian, 
șefa compartimentului de 
creație al cooperativei 
„Hațegana", ne spunea : 
„Brodezele din Petrila re
alizează in principal mo
delele date de coopera
tivă, dar creează și brode
rii proprii, foarte apro
piate de cele originale,

Toma ȚAȚARCA

t Can ti nu. are in pag. a 2-a)

Rezultate pe măsura preocupărilor
Toamna este anotimpul 

în care gospodinele dar 
și unitățile de alimen
tație publică din muni
cipiul _ 
gătesc 
iarnă, 
ceasta 
unități 
profil

Petroșani își pre- 
cămările pentru 

Un raid pe a- 
temă prin cîteva 

comerciale de 
din orașele Petri- 

Petroșani și Lupeni, 
i lămurit care este 

stadiul acestor pregătiri.
La cele două restau

rante „Transilvania" și 
Cotnari" din orașul Pe-

constatat o pre- de la interlocutorii noștri 
permanentă din

trila am 
ocupare .
partea personalului pen- două unități) în 
tru însilozarea de legume t----- 1- -21- ----

(bucătarii șefi ai celor 
urma

șătoarele zile urmează

Wuckfla nealtă,
necesare sezonului de iar
nă. La cele două unități 
au fost conservate deja 
cantități suficiente de cas
traveciori, gogonele, go- 
goșari, ardei capia, ardei 
gras, morcovi etc.

După cîte am reținut

se aducă de la Rîul Alb 
cantitățile necesare de 
cartofi și varză pentru 
însilozat. Dar alături de 
preocuparea pentru în
silozarea legumelor pentru 
sezonul rece, bucătarii au

avut în vedere diversifi
carea meniurilor zilnice, 
punîndu-se un accent de
osebit pe preparatele cu
linare Cu produse de se
zon.

Consultînd listele-me- 
niu și din discuția pur
tată cu bucătăreasa Mâ- 
rieta Maria de la restau
rantul „Cotnari" am con
statat că multe meniuri 
sînt preparate pe bază 
de legume și carne de

l*
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I
w
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8
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Agenda studențeasca
După mai bine de două săptăinini de Ia înce

putul noului ani universitar, Ia Institutul de mine 
Petroșani se desfășoară o paletă de acțiuni și activi
tăți politico-educative, profesionale, cultural-artistice 
și sportive la care participă un mare număr de stu
denți. Viata studențească, trăită în amfiteatre, labo
ratoare, ateliere sau la recoltatul roadelor toamnei 
se caracterizează prin entuziasmul vîrstei, prin con
știință participativă si elan creator.

■ Acțiune organizată 
în fiecare an db Consiliul 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști, între
cerea „Fiecare A.S.C., co
lectiv de educare prin 
muncă și pentru muncă" 
se desfășoară în aceste 
zile în institut, pe grupe, 
ani de studii și facultăți. 
Pînă la sfirșitul săptă- 
mînii se vor cunoaște re
zultatele întrecerii.

■ în toți anii de studii 
de la ambele facultăți 
s-au deschis cursurile în- 
vățămîntului politico-ideo
logic care cuprind o 
gamă variată de tema
tici.

■ Din punct de ve
dere organizatoric s-a fi
nalizat acțiunea de con
stituire a organizațiilor 
A.S.C. la anii I.

■ Alături de tineretul 
întregii țări, și studenții 
Institutului de mine din 
Petroșani participă la ac
țiuni de muncă patriotică 
în agricultură, la strînsul 
recoltei, pe șantierele de

construcții. în această pe
rioadă, 350 de studenți din 
anii II de studii ajută 
la strînsul recoltei . la 
Hațeg, Simeria, Deva și 
în județul Gorj. De ase
menea, un mare număr 
de studenți participă la 
acțiuni de muncă patrio
tică pe șantierele de con
strucții din Petroșani pre
cum și la noile spații de 
învățămînt ale institu
tului.

■ La clubul cultural- 
studențesc și-au reînceput 
activitatea cercurile teh- 
nîco-aplicative, științifice 
și cultural-artistice. Cu 
noi membri, funcționează 
cercurile radio-TV., foto, 
cineclub, speologie, artă 
plastică, audiții, forma
țiile de muzică ușoară și 
dans modern. Se mai pri
mesc înscrieri pentru for
mațiile de teatru, brigăzi, 
montaj literar-artistic. La 
activitățile clubului par
ticipă peste 500 de stu
denți.

Mircea BUJORESCU

Cantități însemnate 

de produse pentru 

siloz și piață
în data de 5 ale acestei 

luni, de la Dumitru Sanda, 
șeful depozitului nr. 2 de 
legume și fructe din Lu- 
peni am aflat că pînă la 
acea dată au fost însilo- 
zate 300 tone de cartofi, 
în ziua respectivă zeci de 
studenți de la Institutul 
de mine din Petroșani și 
elevi ai Liceului de chi
mie și Grupul școlar din 
localitate, dădeau o mînă 
de ajutor la descărcarea și 
sortarea celor 20 vagoane 
cu cartofi, morcovi, gogo- 
șari și alte produse.

în perioada 1—5 octom
brie a.c., au sosit în depo
zit pentru a fi însilozate 
sau trimise la unitățile de 
desfacere a legumelor și 
fructelor 170 tone de mere, 
30 tone de morcovi, 30 
tone struguri, 30 tone go- 
goșari, 20 tone ardei capia, 
40 tone de varză.

în perioada imediat ur
mătoare așteptau să so
sească 1 000 tone de car
tofi, cîteva sute de tone de 
varză, mere, gogoșari, 
ceapă, rădăeinoase. Cu per
sonalul de care dispune 
depozitul am organizat 
munca în două schimburi, 
astfel ca sortarea și însi- 
lozarea să se desfășoare 
operativ.

Avram MICA

Broderiile create la Petrila
(Urmare din pag, l)

specifice zonei vestice a 
Văii Jiului (Cîmpu lui 
Neag). In ce privește ca
litatea execuției, aceasta 
este intr-adevăr ireproșa
bilă. Aceasta ne permite 
să le prezentăm pentru 
export în R. F. Germania, 
Grecia, Japonia și în alte 
țări".

Mai bine de 40 la sută 
din produsele secției se 
exportă. „Hațegana" este 
fruntașă pe U.J.C.M., iar

în cadrul cooperativei, 
secția din Petrila condu
să de Mia Sporea se si
tuează prin numărul și o- 
riginalitatea modelelor de 
broderii realizate, in frun
tea tuturor celorlalte 
secf ii.

Este un motiv de min- 
drie pentru femeile din 
Valea Jiului faptul că 
broderiile create în Petri
la — bluze, rochițe bro
date, fuste, cămăși băr
bătești, fețe de masă etc. 
—, sînt apreciate și pur

tate cu plăcere in Vale, ; 
în țară și peste hotare și, ! 
poate nu ar fi rău, dacă ; 
ne-am gîndi mai mult la i 
posibilitățile de valorifi- i 
care a unei părți mai • 
mari din rezervele de ț 
muncă și experiența cîș- ș 
tigată. Este, de asemenea, j 
firesc ca la rîndul ei : 
munca acestor harnice fe- • 
mei să fie corespunzător j 
remunerată. O dovadă a 
prețuirii muncii lor și un 
imbold in activitatea zil
nică este diploma din 
rama prinsă pe un pe
rele al secției.

SURM
CONSEt

O parte din frumoa
sele confecții brodate 
realizate de coopera
toarele din Petrila.

Filme pe teme de protecția muncii

Parcuri 
mare de 
ră opriri 
mul 2 II 
Vlădău 
din cauz 
dormit 1 
turismul 
brusc di 
intrînd j 
gă a șoi 
plin aut< 
8209 cai 
sens opt 
varierea 
două au 
cele opt 
se aflau 
mașini ■ 
Stimați 
to 1 Cîn< 
mari de 
pentru < 
tindere, 
ca și al
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„Cămările11 unităților de alimentație 
publică, în prag de iarnă

(Urmare din pag. I)

pasăre (iahnie de fasole, 
papricaș de cartofi, supă 
de roșii, supă de cartofi 
etc.). Aceeași preocupare 
pentru diversificarea me
niurilor cu produse de 
sezon și la restaurantul 
„Transilvania" care ofe
rea un meniu bogat, cu 
variate feluri de mînca- 
re preparate pe bază de 
legume și carne de pa
săre (friptură de pasăre 
cu mazăre, cu fasole ver
de, pilaf de pasăre, cior
bă de varză, de cartofi 
etc.).

Diversificarea sortimen
tală a preparatelor culi
nare am întîlnit-o și la 
cele trei unități de pe 
raza orașului Petroșani 
(„Minerul", „Parîngul" și 
linia cu autoservire „Car- 
pați"). Zilnic se oferă 
consumatorilor la aceste 
restaurante meniuri din 
legume, carne și pește.

După cum ne spuneau 
cei trei responsabili de 
unități Vintilă Borhină, 
Ana Szabo și Ana Bălan 
Și 
au 
pentru sezonul rece can
tități suficiente de cas
traveciori, gogoșari, ardei 
gras, ardei capia, usturoi, 
varză, morcovi, cartofi 
etc. Iată, bunăoară nu
mai la restaurantul „Mi
nerul" au fost depozitate 
22 tone de cartofi și con
servate 1 800 kg varză,
3 000 kg gogoșari, 250 
kg bureți și altele.
(Gheorghe BOȚEA).

la aceste unități 
fost conservate

I * ÎNNOIRI LA CLUB.

I Ample reparații și reno
vări sînt în curs la clubul

I sindicatelor din Vulcan. A 
fost racordat edificiul la 
rețeaua de termoficare a

I orașului, iar în aceste zile 
I se curăță și se pregătesc 

caloriferele pentru încăl- 
j zire. Se va racorda, de a- 
’ semenea, clubul la o altă 
| conductă de alimentare cu 
1 apă potabilă. în sala cercu- 
I rilor tehnico-aplicative - se 
I lucrează la schimbarea

Uneori meniuri diversificate... doar pe hirtie
Prima unitate din Lu- 

peni ne oferă însă și pri
ma constatare neplăcută. 
Intrăm la unitatea nr. 
117, Localul tineretului, la 
ora 13,00, deci ora obișnuită 
a prînzului. Solicităm os- 
pătarei Maricica Bălan, 
lista de meniuri (care 
normal trebuia să se afle 
pe masă), dar așa ceva 
lipsea 1 I.a întrebarea

stau mai bine : 1 000 kg 
de castraveți, 200 kg ardei 
capia, 150 kg ardei pen
tru umplut, 230 kg gogo
șari, 50 kg ardei iute, 35 . 
borcane zarzavat pentru 
ciorbe, sînt cantități care, 
îmbunătățite în continu
are, sînt promițătoare. Ur
mătorul popas îl facem la 
unitatea 
rantul

nr. 115, restau- 
cu autoservire

noastră, ce se poate ser
vi, răspunsul este dezar
mant de simplu (și 
trist I) : „Ciorbă de pasă
re și friptură de pasăre". 
„Doar atît ?“. „Da". „Ex
plicația" ne-o dă șefa de 
unitate, Dorina Dochițu : 
„Știți, noi am avut in
ventar ieri și azi (luni și 
marți — n.n.). Astăzi am 
terminat inventarul și nu 
am mai reușit să pregă-, 
tim și altceva". La între
barea noastră, ce prepa
rate pe bază de legume 
se oferă consumatorilor, 
aflăm : „Luni și vineri 
avem zilele cînd oferim 
preparate fără carne" 
ne sînt 
niuri la 
meniuri 
merate,
Ge folos însă... în ceea 
ce privește pregătirile 
pentru iarnă, lucrurile

carne" și 
înșirate 4—5 me- 
feiul întîi și 5—6 
la felul doi. Enu- 
ele sună frumos.

..Jiul". Abundență de 
meniuri, atît cu carne cît 
și fără carne : supă de 
fasole albă, supă de roșii 
cu fidea, supă de zarza
vat, ciorbă de legume, pa
pricaș de cartofi, ochiuri 
cu urzici, ochiuri cu ma
zăre sote, fasole verde. 
De la bucătarul șef, Ioa- 
chim Albescu, aflăm că 
și pentru perioada de iar
nă sînf asigurate rezerve 
suficiente, în așa măsură 
îneît legumele și fructele 
să fie o permanență 
pregătirea 
5 000 kg 
oțet,
2 000 kg gogonele, 1 200 
kg ardei capia, 1500 kg 
ardei, pentru umplut, 1500 
kg morcovi, depozitate 
12 000 kg cartofi, conser
ve de legume precum și 
cantități .mari de legume 
deshidratate constituie ga-

în 
meniurilor, 

castraveți în 
1 500 kg gogoșari, 

gogonele,

ranția unor meniuri boga
te și diverse și în lunile 
ce urmează.

Ultima unitate pe 
am vizitat-o a fost 
tatea nr. 146 „Cina", 
taurant 
nitatea 
renume 
La ora 
(14,00), se oferea ciorbă de 
perișoare, ciorbă de bur
tă, tocană de porc, ciu
perci a la grec (speciali
tatea bucătarului), croche- 
te de cașcaval (specialita
tea casei), ochiuri cu ur
zici și altele. „Faptul că 
se urmărește diversifica
rea meniurilor — ne a- 
sigura șefa de unitate 
Maria Popa, — se dato- 
rește și necesității de a 
integra legumele în me
niuri". Și aici, cantitățile 
importante de legume 
pregătite pentru iarnă sînt 
liniștitoare în ceea ce 
privește diversificarea me
niurilor în lunile de iar
nă (1 500 kg murături, 
400 kg gogoșari, 100 kg 
varză roșie, 5 000 kg car
tofi și altele). Din cîte 
rezultă, pregătirile pen
tru iarnă s-au făcut și 
continuă în bune con
diții.

Diversificarea produse
lor culinare și asigura
rea acestei ' diversificări 
și în anotimpul rece, ne
cesitatea de a se pregă
ti mai multe preparate 
cu legume este o 
gație 
să o 
nitate.
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La I. M. Dîlja s-a înce
tățenit obiceiul ca în fie
care lună să se prezinte 
filme cu privire la protec
ția muncii. Aceste filme 
sînt vizionate pe schimburi 
atît de cei ce lucrează în 
subteran cît și de muncito
rii de la suprafață. Rularea 
în bune condițiuni a fil
melor, vizionate de fiecare 
dată de 250—300 mineri și 
alți muncitori, este asigu
rată de tovarășul Artur Co- 
robea, operator la cinema

tograful 7 Noiembrie din 
Petroșani. Printre filmele 
prezentate enumerăm : Cir
culația în subteran, O zi 
de muncă, Dracul și-a bă
gat coada, Ultimul strigăt 
și altele. De asemenea, 
înainte de intrarea în mină, 
fiecare maistru ține cu în
tregul colectiv' din schim
bul respectiv Momentul 
N.T.S.

Petru GAîNA, 
corespondent

r/ZyZZZZZZZ/Z/Z/ZZZZZZZZ///Z//ZZZ/ZZ//ZZZZ//ZZZZZ//X///ZZZZZZZZWZZZZZ/ZZA<

Minerii de la Bârbăteni și-au 
reafirmat hotărlrea de a da țării 

mai mult cărbune
(Urmare Clin pag. U

mînd gîndurile celor har
nici, minerul șef de briga
dă Pompei Tomolea. în 
cuvîntul lor au formulat 
numeroase propuneri vi- 
zînd realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan pe 
ultimul trimestru al aces
tui an și crearea condiți
ilor necesare înfăptuirii 
planului pe 1982, tovarășii 
Petru Pascu, Carol Tivo- 
rac, Ștefan Schery, Vasile 
Fodor, Marcel Tomoiu, 
Carol Kacso, Ion Cășunea- 
nu, Aurel Drăghici și Ovi- 
diu Avramescu. Toți par- 
ticipanții la dezbateri și-au 
exprimat hotărîrea de a 

face totul pentru ca mina 
Bărbăteni să livreze mai 
mult cărbune și mai pu
țin steril. Este bine că la 
I. M. Bărbăteni s-au ob
ținut economii prin scă
derea consumului de lemn 
și cherestea, dar în ace
lași timp a crescut con
sumul de metal. Or, me

talul, care costă mai 
scump, trebuie refolosit. 
Buna gospodărire a resur
selor existente, preocupa
rea de a face din fiecare 
om un bun gospodar, gri
juliu cu avutul obștesc și 
atent la îmbunătățirea ca
lității cărbunelui se impun 
ca preocupări de căpătîi 
pentru întregul colectiv al 
întreprinderii, pentru a 
ridica și pe această cale 
nivelul calitativ al între
gii activități economice.

Colectivul minei Bărbă
teni a obținut rezultate cu 
care se mîndrește, a dove
dit prin fapte că știe să 
învingă dificultățile. Stă 
în puterea acestui harnic 
colectiv să învingă lipsu
rile și neajunsurile cu 
care se mai confruntă, 
să-și îmbunătățească pro
priile realizări astfel în
eît, în condiții de deplină 
securitate a muncii să dea 
țării mai mult cărbune 
cocsificabil, de mai bună 
calitate.

’ TORET1
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parchetului, au fost schim
bate tocurile de la uși, 
completate toate geamurile.

® ETNOGRAFICA. Mu
zeul mineritului din Petro
șani găzduiește expoziția 
de etnografie deschisă sub 
genericul „Mărturii din arta 
jienească". Sînt expuse o- 
biecte de uz gospodăresc și 
pastoral, unele din indus
tria casnică textilă.
• CURSURI. în cadrul 

Universității cultural-știin- 
țifice de pe lîngă Casa de 
cultură Petroșani s-au des
chis încă două cursuri ce 
se vor desfășura la

I.C.S.A. — A.P. Este vorba 
de cursurile „Mari condu
cători de oști" și „Să cu
noaștem statele lumii". 
Cursurile sînt conduse de 
cadre didactice cu expe
riență.
• EXPOZIȚIE CU VÎN- 

ZARE. Duminică, 11 octom
brie a.c., la piața din ora
șul Lupeni, va avea loc o 
expoziție cu vînzare. Orga
nizată de conducerea 
C.P.V.I.L.F., la expoziție 
vor participa unități din 
toate orașele Văii, care vor 
prezenta și desface popu

lației o gamă variată de 
legume și fructe de sezon.

• EXPUNERI. „Contra
dicția dintre știință și re
ligie" a fost tema expune
rii prezentate, zilele trecu
te, în fața lucrătorilor co
merciali de la I.C.S.A. și 
A.P. Petroșani, în timp ce 
minerilor de la Livezeni, 
medicul Aurel Iluna le-a 
vorbit despre unele cuce
riri ale științei medicale 
în depistarea și profilaxia 
cancerului pulmonar.
• SE AȘTEAPTĂ BE

TONUL. în dorința de a da

o mînă de ajutor la lucră
rile sociale din noul car
tier Bărbăteni, I. M. Lupeni 
a preluat în sarcina sa 
împrejmuirea cu gard, pe 
lungime de 120 m, a noii 
școli nr. 2 de aici. O echi
pă de 5 muncitori, s-a 
angajat să termine lucra
rea în cîteva zile. Ce pă
cat că nu-și pot îndeplini 
angajamentul! Nu din vina 
lor, ci a lipsei de beton 
pe care șantierul din loca
litate tărăgănează să-1 tri
mită, deși e vorba doar de 
cîteva roabe. (M. Avram).

• EXCURSIE. Cu înce
pere de luni, 12 octombrie, 
un grup de 42 pensionari 
din Petroșani se vor afla 
într-o excursie de două 
zile cu autocarul pe ruta 
Petroșani — Tg. Mureș — 
Cluj — Alba Iulia — O- 
răștie — Petroșani.

Rubrică realizată de 
Iosif BALAN
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Școala populară de artă poate (și trebuie) 
să fie o pepinieră de instructori artistici

Din punct de vedere or
ganizatoric ne menținem 
secțiile permanente de la 
sediu și secțiile permanen
te în alte localități din ju
deț. respectiv secțiile ex
terne. La sediu funcționea
ză clase de muzică ■ instru
mentală (vioară, pian, a- 
cordeon, chitară. instru
mente de suflat), coregra
fie (dans clasic și dans 
popular), pictură, grafică, 
canto, regie brigăzi artis
tice. îndrumăm, coordonăm 
și controlăm activitatea 
secțiilor externe de țesut- 
cusut (Dăbîca), cioplit 
lemn, chitară, dans con
temporan și artă cinemato
grafică (Deva) și coregrafie 
(Hunedoara și Brad). în 
total funcționează 14 clase 
care cuprind 495 de elevi 
la toate secțiile, dintre a- 
ceștia 205 numai la sediu. 
Cursanții sînt pregătiți 
de 13 cadre didactice cu 
normă de bază și un mare 
număr de colaboratori.

— Care este structu
ra, din ce domenii sînt 
recrutați cursanții și 
pe ce criterii ? -

— Cursanții noștri sînt 
elevi, studenți, muncitori, 
țărani și din alte catego
rii socio-profesionale. în 
vederea recrutării noi afi
șăm anual secțiile la care 
primim înscrieri, candida- 
ții se prezintă și pe baza 
aptitudinilor sînt, sau nu, 
primiți să urmeze cursuri
le școlii.

— După cîtc știm ei 
ar trebui recomandați 
de așezămintelc de cul
tură, de comitetele oră
șenești de cultură și e- 
ducație socialistă, de 
comitetele sindicatelor...

— Da, numai că nu se 
întîmplă așa. Forurile a- 
mintite nu se preocupă, sau 
o fac prea puțin, pentru

nalizele activității cultura
le, aceea a lipsei instruc
torilor... instruiți. Iată, de 
pildă, lipsa instructorilor 
de brigăzi, a celor de dans 
popular. Sau, un alt aspect. 
Tot vorbim despre întine
rirea fanfarelor minerești 
din Valea Jiului. Vorbim, 
vorbim și fanfarele îmbă- 
trînese, și la propriu și la 
figurat. C'lasa noastră de

A
Cu începerea noului an școlar a coincis și des

chiderea cursurilor la Școala populară de artă din 
Petroșani, care pregătește, an de an. promoție de 
promoție, instructori pentru formațiile artistice, desă- 
vîrșește pornirile lăuntrice ale elementelor talentate, 
împlinește destine artistice. Despre noutățile in mo
dul de funcționare, despre preocupările de continuă 
perfecționare a muncii culturale din acest adevărat 
amfiteatru al artei a avut amabilitatea să ne vor
bească prof. TEODORA JURCA, noul director al 

Școlii populare de artă din Petroșani.

depistarea talentelor, deși, 
e în interesul lor. Absol
vind școala noastră instruc
torii pot fi folosiți în clu
buri și case de cultură. 
Aș îndrăzni chiar o pro
punere. Fiecare comitet de 
sindicat, mă refer la cele 
din Valea Jiului, ar putea 
să-și formeze un nucleu de 
elemente talentate pe care 
să le orienteze anual spre 
școala noastră, să le în
lesnească participarea la 
cursuri, să asigure chiar 
și plata taxelor de școla
rizare. în felul acesta, s-ar 
rezolva și o problemă des 
vehiculată pe Ia toate a-

instrumente de suflat nu 
are nici un elev trimis de 
sindicatul unei mine, cei 
care s-au înscris au venit 
din proprie inițiativă. A- 
vansăm rugămintea ca a- 
ceste imperative ale mun
cii culturale să fie privite 
cu mai multă răspundere.

— Intr-adevăr. Ce ne 
puteți spune despre re
zultatele palpabile, des
pre partea competitivă 
a activității școlii ?

— La ediția recent în
cheiată a Festivalului na
țional „Cîntarea României" 
am avut rezultate bune cu

formațiile de muzică ușoa
ră, folk, dansuri populare, 
soliști balet, cercurile de 
artă plastică, cioplituri în 
lemn, meșteri și creatori 
populari. In marele festi
val al muncii și creației 
am participat cu 173 de ar
tiști amatori la peste 20 de 
genuri artistice. Formația 
de dansuri populare a an
samblului „Mîndra", de pe 
lîngă Casa de cultură din 
Petroșani, instruită și de 
cadre didactice ale școlii 
noastre, a efectuat de cu- 
rînd un turneu de 10 zile, 
încununat de succes, în 
R. P. Bulgaria.

— Perspective, gînduri 
de viitor...

— Vom încerca să impri
măm muncii noastre exi
gențele noii calități, supe
rioare, care se impun în 
toate domeniile de activi
tate. Pentru că, scopul fi
nal al muncii artistice, al 
artei, în speță, este for
marea omului nou, cu înal
te trăsături morale, iar 
noi, cadrele didactice de 
la Școala populară de artă, 
colaboratorii noștri nu ui
tăm nici un moment că a- 
vetn această datorie.

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

CENACLU—
cărcate de o metaforăZiarul nostru și-a fă

cut un obicei din a pu
blica in această pagină 
săptămânală versurile u- 
nor tineri talentați, în
zestrați cu darul și ha
rul poeziei. Poezia — a- 
cest vis înalt, acest pur
tător și păstrător al co
morilor limbii române 
(dar, poezia adevărată) 
este pentru Ion Pascal 
Vlad și loan Vasiu, cei 
doi tineri pe care îi pu
blicăm astăzi, profesiune 
de credință. Primul, lă
cătuș la preparația Co
rcești, scrie versuri în-

ION PASCAL VLAD

bine cîntărită, abordează, 
de multă vreme, o pro
blematică socială, umană. 
Al doilea, un mai vechi 
colaborator al nostru din 
Deva este, in versurile 
de mai jos, impresionat 
de munca prometeilor a- 
dîncului — minerii. Pe 
amîndoi însă îi leagă a- 
celeași gînduri frumoase, 
aceleași sentimente pa
triotice, același țel : prin 
poezie la înălțarea bine
lui.

M. B.

Lupta
Desculț să treci prin iniriștile-arzînde
Al zilei rost netălmăcit de nimeni să-f deprinzi 
cînd desghiocatul miez din palmă
Iluminează ungherele prin munți.

Să bați Ia porți cu-nsemnele credinței
Cînd cerul peste țară-și varsă 
lumina împlinirilor visate.

De piept cu răul cel mai crud să te prinzi 
Și mii de suliți în cuibul cu viespi să înfigi 
Să lupți din răsputeri pentru dreptate 
și pentru somnul pruncilor neamului.
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Omagiu muncii mine
rilor, iată una din te
mele predilecte ale cu
noscutului artist plastic 
Iosif Telhnann. In ima
gine — reproducere du
pă una din lucrările 
ciclului „In subteran"

SPECTACOLE. Mîi- 
ne ansamblul folcloric 
„Mîndra" al Văii Jiului, 
de pe lîngă Casa de cul
tură, susține spectacole în 
localitățile Sălașul de sus, 
Pui și Baru Mare. Același 
spectacol va fi prezentat 
luni, ora 17. la Uricani, 
ora 20 la Lupeni și marți, 
13 octombrie' (nu astăzi, 
cum a fost inițial anunțat) 
la Pețrila. Capul de afiș 
al spectacolului este An
gelica Stoican, cunoscuta 
interpretă a cîntecelor din 
folclorul mehedințean.

PENTRU COPII.
Miercuri, 14 octombrie, o- 
rele IU și 13, un colectiv

Profil

Cu numai un an în ur
mă, bucureșteanul Valen
tin Vlădăreanu nu știa că 
începuturile sale artistice 
vor fi legate de orașul Pe
troșani. Și trebuie subli
niat cu satisfacție că a- 
cest tînăr (a împlinit abia 
douăzeci.și.șapte de ani) a 
răspuns demn primei che
mări profesionale a voca
ției și datoriei sale, venind 
în teatrul „Valea Jiului", 
nu ea să plece după o lu-

laie n tin 
llădăreanu
nă (așa cum, din păcate, 
a procedat o colegă, de-a 
lui, încurcând programul 
institu ției), ci să joace. 
Ce 7 Mai ales comedie — 
pasiunea lui constantă, a- 
părută înainte de a păși 
pe porțile Institutului, a- 
poi, exprimată și verifica
tă la clasa Dem Radules
cu (unde a dat viață mul
tor eroi comici : Don Qui- 
jote, Farfuridi, Monsieur 
Charles, Ducele — Doi ti
neri din Verona ș.a.). Și, 
în viitor, concretizabilă 
prin întîlnirea cu rolurile 
lui preferate : Hlestakor 
(Revizorul), Brînzovenes- 
cu, Malvolio (A 12-a noap
te), Prințul (Yvona, prin
cipesa Burgundiei). „Co
media este o știință foar
te grea — mi-a mărturi
sit Valentin — și caut să 
o descopăr în cele mal 
mici detalii, să o practic

cu bun gust și simț 
al măsurii. îi admir pe 

Marin Moraru, Gheorghe Di- 
nică și Victor Rebengiuc 
tocmai pentru că ei stăpî- 
nesc perfect această artă!... 
Știu că în partea a doua 
a stagiunii se vor monta 
două comedii : abia aștept 
să încep repetițiile măcar 
Ia una din ele

Dar, paradoxal, pină a- 
tunci, Valentin Vlădărea
nu se luptă cu un erou... 
de dramă : Protos din
„Arca bunei Speranțe", a 
lui Ion D. Sîrbu. Un rol 
foarte dificil, pentru că 
de la un act la celălalt 
personajul evoluează sur
prinzător și, în primele 
două ipostaze ale sale, ac
torul e obligat să facă o 
periculoasă „compoziție1".

îi va reuși acest rol de 
dramă tînărului „fanatic" 
al comediei 7 I-o doresc 
din tot sufletul ; jși vă 
invit să ne convingem îm
preună la premieră, adică 
probabil peste două săp- 
tămîni...

Bogdan ULMU
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„De treci codrii de a- 
ramă de departe vezi 
albind / și-auzi mîndra 
glăsuire a pădurii de ar
gint", 
ale 
poet național, 
rul" 
Mihai Eminescu, au însu
flețit inițiativa Consiliu
lui municipal al organi
zației pionierilor, dîndu-i 
strălucire și conferindu-i 
o importanță majoră in 
calendarul manifestărilor 
politico-educative și cul
tural-sportive care se des
fășoară în Valea Jiului.

Acțiunea, mai de am
ploare și mai bine orga
nizată de la o ediție la 
alta își propune să mo
bilizeze toate organiza
țiile pionierești din lo
calitățile municipiului, 
intr-un autentic festival, 
un festival al copiilor și 
al copilăriei lor fericite 
sub soarele socialismu
lui, Duminică. 11 octom
brie, în minunatul cadru 
natural al Paringului, pe 
platoul cabanei Rusu, 
sute, mii de pionieri din 
Valea Jiului își vor da

versurile profunde 
universalului nostru 

„Luceafă- 
poeziei românești.

Minerii
l-am căutat și i-am aflat sub munte 
cu frunțile neșterse de sudoare 
căzninclu-se să scoată din ădîncuri 
pe benzi rulante bulgării de soare.

l-am întîlnit acolo-n abataje, 
ne-am salutat tăcuți, doar din privire 
și am văzut muntele de cărbune 
cum încerca în palme să respire.

l-am admirat așa cum se cuvine 
prin puțurile fără de hodină, 
în ochii lor nevătămați de noapte 
calm, licărea o rază de lumină.

Carnet
al Teatrului de stat „Va
lea Jiului" prezintă la Pa
latul cultural din Lupeni 
spectacolul cu piesa pen
tru copii „Vrăjitoarele".

LUNI, 12 octombrie, 
ora 18 la Clubul sindica
telor din Petrila are ioc 
o seară literară sub gene
ricul „Te slăvim, pămînt 
al României".

< AMFITEATRUL AR
TELOR. Miercuri, 14 oc

tombrie ora 18 la căminul 
de nefamiliști al l.M. UrS 
câni, clubul sindicatele» 
din localitate organizeaz® 
în ciclul de manifestă™ 
„Amfiteatrul artelor" o e3ț 
punere cu tema „Chipul 
lui Decebal in Columna 
Traiană și in arta romi 
nească".

O AZI, clubul vă apar* 
ține. Duminică, 11 octoirțn 
brie, dra 18. clubul sin du
catelor Lupeni găzduiește 
seara tinerilor de la sed« 
toarele III și IV ale mi
nei.

ESCU

întilnire pentru a se cu
noaște, pentru a 
prietenii, Incepînd 
ora 9,30, cînd se va 
chide actuala ediție 
manifestării și pină

lega 
CU 

(les
ei 

spre
JT

„De treci codrii
aramă

II

seară vor avea loc ac
țiuni culturale, sportive, 
sanitare, jocuri distrac
tive și o interesantă pro
bă... culinară. Trecerea 
în revistă a .unităților în 
marș și cântec va pre
cede prima probă de 
concurs „Culorile toam
nei" 
tiști 
vor 
rea
Uzarea încântătoarelor 
peisaje montane. In bu
cătăriile ad-hoc, micu
țele gospodine își vor- fo-

lost toate cunoștințele 
gastronomice pentru câști
garea în. rece') ii. Con
cursul de orientare turis
tică, ștafeta aplicativ- 
distractivă, confecționa
rea celui mat original 
costum de carnaval, pro
ba sanitară, un concurs 
de muzică populară, do
tat cu trojeul „Ce
tina de brad", nume
roasele jocuri distractive 
vor completa programul 
unei minunate zile 
trecute in decorul 
fiant al munte.ui. 
baza- unui punctaj 
ros, acordat 
probă, pentru 
re numeroasă 
zență inedi.ă
corelate premii,

Cu prilejul acțiunii pi
onierești de la 
Rusu are loc 
derea oficială 
sportiv

Vom 
taje de 
festări.

pe- 
toni- 

Pe 
rigu- 

la fiecare 
participa- 
sau pre- 

vor li
diplome.

a-

in care 
plastici... 

întrece în 
nuanțelor

micii ar
mări se 
comenta

și imorta-

și
a

cabana 
deschi- 
anului

școlar 
reveni

la aceste
cu re por- 

merii-

Bujor MTRCESCU

I

I 
ț
VV * *
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

in județul Călărași
FILME

(Urmare din pag. I)

dețului cu secretarul' ge
neral al partidului a avut 
ioc pe terenurile din pe
rimetrul întreprinderii a- 
gricole de stat Dragalina, 
unde a aterizat elicopterul 
prezidențial.

Un mare număr de me
canizatori aflați pe cîmp 
la muncile agricole,, au ve
nit să salute prezența în 
miilo ul lor a conducăto
rului partidului și statului.

Membri ai conducerii 
Ministerului Agriculturii și 
Industrie" Alimentare și ai 
Ministerului Industriei
Construcțiilor de Mașini au 
raportat secretarului ge
neral al partidului modul 
cum s-au înfăplu’t indica
țiile date cu prilejul altor 
vizite de lucru, precum și 
cu ocazia întîlnirilor re
petate cu specialiști din 
cercetare și proiectare și 
din întreprinderile cons
trucției ’ de mașini agricole, 

în lanurile de porumb 
ale întreprinderii agricole 
de s at Dragalina se pre
zintă variantele unor 
combine universale auto
propulsat?, multifuncționa
le, ce sînt in curs de per
fecționare și modernizare 
la indicațiile tovarășului 
Nicola"-Ceaușescu, în ve
derea introducerii lor în 
febr> ație de serie, pentru 
sporirea bazei tehnico- 
materiale a agriculturii.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu a examinat cu 
deosebită atenție noile ti
puri de combine prezen
tate. Secretarul general al 
partidului a apreciat e- 
forturile specialiștilor, ale 
tuturor lucrătorilor din 
sectoarele de concepție și 
producție consacrate per
fecționării acestor utilaje, 
dar a considerat că mai 
există încă posibilități de 
îmbunătățire constructivă 
a acestor mașini. în acest 
sens, a cerut specialiștilor 
să acționeze cit mai ope
rativ pentru perfecționarea 
în continuare a mașinilor 
agricole, pentru sporirea

«U’rnare im pag. I) 

precum și de alte produse 
alimentare a căror stocare 
afectează interesele celor
lalți cumpărători și buna 
aprovizionare a populației.

Dispozițiile alineatului 
precedent nu se aplică în 
cazul cumpărării de legu
me, cartofi sau fructe în 
scopul aprovizionării obiș
nuite pentru perioada de 
iarnă.

Cu pedeapsa prevăzută 
în alin. 1 se sancționează 
și cumpărarea de pîine sau 
alte produse făinoase pen
tru a fi folosite Ia furaja
rea animalelor.

Art. 2 — Persoanele ca
re dețin stocuri de produ
se alimentare din cele pre
văzute la art. 1 sînt obliga
te ca, în termen de 3 zile 
de la data prezentului de

Convorbiri
VARȘOVIA 9 (Agerpres). 

Stanislaw Kania, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
a primit, vineri, pe Claude 
Cheysson, ministrul rela
țiilor externe al Franței, 
care se află într-o vizită o- 
ficială în R.P. Polonă — 
informează agenția PAP.

Ministrul francez de ex
terne a fost primit și de 

randamentului noilor com
bine, și reducerea greută
ții lor.

Discutînd cu mecaniza
torii prezenți la fața locu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de 
condițiile lor de muncă și 
de viață. în mod deosebit, 
secretarul general al parti
dului a cerut explicații a- 
supra modului cum se a- 
plică acordul global în 
I.A.S. Dragalina. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ministrului agricul
turii și industriei alimen
tare să ia măsuri pentru 
permanentizarea formațiu
nilor de lucru ale mecani
zatorilor pe fermele de 
producție, astfel încît a- 
cestea să fie cointeresate 
in obținerea unor produc
ții superioare și în obține
rea unor cîștiguri mai 
mari. S-a precizat că și șe
ful de fermă ar trebui in
clus in sistemul acordului 
global.

Dialogul de lucru purtat 
de secretarul general al 
partidului cu oamenii 
muncii și specialiștii din 
agricultură, cu cadrele din 
cercetarea agricolă, a con 
tinuat pe terenurile sta
țiunii experimentale pen
tru culturi irigate Mă-rcu- 
lești, județul Călărași.

Vizita a prilejuit analiza 
modului în care se înfăp
tuiesc sarcinile privind 
creșterea suprafețelor iri
gate, exploatarea cores
punzătoare a acestora, in
troducerea mecanizării și 
automatizării în aplicarea 
udărilor, creșterea eficien
ței economice a unităților 
agricole.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează pe o 

solă din apropierea loca
lității Perișoru, noile ins
talații de mecanizarea și 
automatizarea aplicării u- 
dărilor. S-a prezentat în 
sistemul de irigații Pie- 
troiu-Ștefan cel Mare, o 
instalație de aspersiune cu 
deplasare univer
sală pentru plante cu 
talie joasă. Se subliniază 

■ D E C
cret. să restituie unităților 
comerciale cantitățile de 
produse ce depășesc nevoi
le de consum familial pe 
o lună, urmînd a primi 
contravaloarea lor la pre
țurile legale de cumpărare.

Nepredarea cantităților 
suplimentare de produse a- 
limentare în termenul de 3 
zile constituie infracțiune 
și se sacționează cu pe
deapsa prevăzută la art. 1.

Art. 3 — Consiliile popu
lare sînt obligate să ia mă
suri ca unitățile comercia
le de stat și cooperatiste 
să vîndă zahăr și ulei nu
mai cetățenilor care au do
miciliul sau care sînt înca
drați în muncă la unități 
din localitatea respectivă.

în localitățile mari, con
siliile populare pot stabili 
magazine pentru aprovi
zionarea cu zahăr și ulei

polonofranceze
Wojciech Jaruzelski, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, exa- 
minîndu-se, în acest cadru, 
probleme ale relațiilor din
tre cele două țări și a avut 
convorbiri oficiale cu mi
nistrul polonez de externe, 
Jozef Czyrek, în cursul că
rora au fost abordate pro
bleme internaționale ac
tuale — relevă agenția PAP. 

că, față de vechea formă, 
noua instalație poate fl 
folosită la udarea unei 
suprafețe de circa 20 de 
hectare, utilizarea meca
nismului hidraulic în miș
care reducînd numărul de 
muncitori care o deservesc. 
Secretarul general al parti
dului a apreciat perfor
manțele acestei instalații și 
a recomandat specialiștilor 
să studieze în -continuare 
posibilitățile pentru folo
sirea ei și în legumicultu- 
ră și pe suprafețele ocu
pate cu plante de talie 
înaltă. A fost urmărită la 
lucru, în continuare, ins
talația "de aspersiune cu 
pivot central. Noua insta
lație poate fi folosită pen
tru toate culturile, indi
ferent de talia acestora.

Secretarul general al 
partidului s-a îndreptat a- 
poi pe o parcelă din a- 
propiere, unde mecanizato
rii adunau după cuiesul 
porumbului resturile ve
getale, efectuau arăturile 
de toamnă. S-au studiat 
adîncimea arăturii, calita
tea lucrărilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a re
comandat specialiștilor să 
urmărească ca peste tot 
arăturile de toamnă să se 
execute la adîncime mai 
mare, corespunzător cerin
țelor solului. A fost fă
cută recomandarea ca toa
te cadrele de conducere, 
ceilalți specialiști, mecani
zatorii să manifeste o pre
ocupare continuă pentru 
calitatea lucrărilor. Refe
ritor la strîngerea și de
pozitarea resturilor fura
jere, secretarul general al 
partidului a indicat cadre
lor de conducere din mi
nisterul de resort să se ia 
măsurile ce se impun pen
tru depozitarea cantităților 
strînse, direct pe cîmp, în 
locuri special amenajate, 
lingă căile de acces, fu
rajarea animalelor urmînd 
a se face iarna direct din 
aceste locuri. Astfel. se 
vor reduce cheltuielile de 
transport, iar autocamioa
nele. remorcile pot fi folo

R E T
a populației din zona a- 
cestora, în scopul asigură
rii unei desfaceri ritmice, 
evitării aglomerărilor și 
deplasării cetățenilor.

Art. 4 — Personalul uni
tăților comerciale este o- 
bligat să vîndă cumpărăto
rilor produsele alimentare 
prevăzute la art. 1 numai 
în cantitățile și în condi
țiile stabilite de consiliile 
populare.

Nerespectarea prevede
rilor alineatului 1 constitu
ie infracțiune și se pedep
sește cu închisoare de la 
G luni la 5 ani.

Art 5 — Constituie in
fracțiune și se pedepsește 
cu închisoare de la 6 luni 
la 5 ani, dacă legea nu pre
vede o pedeapsă mai mare, 
sustragerile sub orice for
mă din avutul obștesc de 
produse agricole, de pe

PE SCURT
PESTE 20 000 DE CETĂ

ȚENI ai Elveției și-au pus 
pînă în prezent, semnătu
rile pe un apel care chea
mă Ia încetarea cursei î- 
narmărilor nucleare.

LA BONN a avut loc se
siunea comisiei mixte in- 
terguvernamentale Bulga
ria — R.F.G. de cooperare 

site în aceste zile de vîrf 
ale campaniei agricole de 
toamnă la transportul re
coltei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat apoi 
o altă solă, unde funcțio
nează instalații de udare 
de mare capacitate, racor
date la rețeaua de alimen
tare cu apă a sistemului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specia
liștilor din dojpeniul iriga
țiilor, cadrelor de condu
cere din ministerul de re
sort să calculeze eficiența 
instalațiilor propuse pe 
ansamblul amenajărilor, in
clusiv extinderea suprafețe
lor irigate prin brazde, 
precum și echipamentele 
necesare acestei metode, 
care se poate aplica in 
condițiile unor cheltuieli 
reduse.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut din nou 
specialiștilor, cadrelor de 
conducere să urmărească 
modul de aplicare a acor
dului global în toate uni
tățile agricole, și a cerut, 
totodată, ca mecanizatorii 
să fie repartizați pe ace
leași suprafețe de lucru pe 
o perioadă de cel puțin 
cinci ani, pentru a întări 
răspunderea față de cali
tatea lucrărilor, de la pre
gătirea terenului și semă
nat pînă la recoltat, iar 
cîștigul lor să fie în ra
port cu producțiile reali
zate de pe fiecare hectar 
cultivat.

Prin problematica abor
dată, vizita a prilejuit noi 
indicații ale secretarului ge
neral al partidului în di
recția orientării specialiști
lor din agricultură și cons
trucția de mașini agricole 
pentru realizarea unor uti
laje de mare randament, 
care să ducă în continuare 
la extinderea mecanizării 
lucrărilor agricole și in fe
lul acesta să se asigure 
creșterea producțiilor, ridi
carea permanentă a efici
enței economice din aceas
tă ramură de bază a eco
nomiei naționale.

cîmp, din mijloacele de 
transport, din locurile de 
depozitare ori de desfacere.

Constituie, de asemenea, 
infracțiune și se pedepseș
te potrivit prevederilor Co
dului penal distrugerea sau 
degradarea, în orice condi
ții, cu intenție ori din 
culpă, în paguba avutului 
obștesc, de produse agrico
le din locurile prevăzute la 
alin. 1.

Faptele prevăzute în
prezentul articol sînt, în 
toate cazurile, de compe
tența instanțelor judecăto
rești.

Art. 6 — Produsele ali
mentare care fac obiectul 
infracțiunilor prevăzute la 
art. 1, 2 și 4 se confiscă po
trivit prevederilor Codului 
penal.

• PE SCURT
economică, industrială și 
tehnică. După cum relatea
ză agenția BTA, comisia 
a constatat dezvoltarea cu 
succes a relațiilor bilatera
le. Au fost precizate direc- ■ 
țiile și domeniile concrete 
pentru dezvoltarea Colabo
rării industriale și tehnice 
între Bulgaria și R.F.G.

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Secretul case- 
tofonului ; Republica
Munții în flăcări ; Uni-
rea : Iancu Jianu zap-
ciul.

LONEA : Stele de
iarnă.

ANINOASA: Pe ur-
mele tigrului.

VULCAN _ Lucea
fărul : Dreptate pentru 
toți.

LUPENI — Cultural: 
Punga cu libelule ; 
Muncitoresc : în căuta
rea lui Jupiter.

URICANI : Campio
nul, I—II.

Grypol șco’ar minier Petroșani 
încadrează, începînd cu data de 15 octom
brie 1981

— un fochist.
încadrarea se face conform Legii nr. 

57/1974.

Cooperativa de consum Hațeg 
prin agenții achizitori din zona Valea Jiului 
ACHIZIȚIONEAZĂ de la gospodăriile popu
lației și alte unități deținătoare CAI REFOR
MĂ, IEPURI DE CASĂ, MIERE DE ALBINE 
și FÎN în cantități nelimitate.

Recepția de cai va avea loc în ziua de 
21 octombrie 1981 între orele 11 — 17 la cen
trele de preluare din Banița, Petroșani, Vul
can, Lupeni, Uricani și bazele I.R.I.C.

Deținătorii de cai vor avea acte de pro
prietate și certificat de malienare.

Relații suplimentare se pot obține la 
U.J.C.C. Deva, biroul achiziții — telefon 
14530 sau cooperativa de consum Hațeg, 
telefon 70013.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Gali 
Veronica, eliberată de pre- 
parația Coroești. Se decla
ră nulă. (884)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kovacs 
Alexandru, eliberată de 
întreprinderea de sticlă
rie și menaj Tg. Jiu, ca
riera cuarț Uricani. Se 
declară nulă. (885)

ANUNȚ DE EAMiLIt

CU inimile îndurerate și ochii plini de lacrimi, 
soția și copiii aduc la cunoștință celor care l-au cu
noscut, că se împlinesc 6 săptâmîni de cînd ne-a 
părăsit fulgerător și pentru totdeauna cel care a fost

TORA THEODOR (888)

Avancronică sportivă
® Deși atenția iubitori

lor de sport și natură este 
polarizată de întrecerile 
ce au loc pe frumoasele 
plaiuri din împrejurimile 
cabanei Rusu sub generi
cul „De treci codrii de a- 
ramă“, amatorii de rugbi 
vor urca doar pînă la sta
dionul de pe dealul insti
tutului. Aici, duminică, în
cepînd cu ora 11, are loc 
meciul din cadrul „Cupei 
F.R.R." dintre Știința Pe
troșani — P.T.T.R. Arad.

@ Sala de sport a Gru
pului școlar din Petroșani, 
găzduiește duminică, ora 
9,30, meciul de baschet 
dintre divizionarele B (ti
neret) Jiul Știința Petro
șani — Chimia Craiova.
• Tererțul de sport al 

Clubului șpQrțlv școlar 
din Petroșani este dumini
că, ora 10, gazda meciului 
de handbal din cadrul

IV
9,00 Teleșeoală,
9,40 Film artistic.

11.30 Limba și literatu
ra română ,

12,00 Vocația patriotică 
a muzicii româ
nești (I).

13,00 Mozaic cultural- 
artistic-sportiv.
* La ora 15,00 — 
Fotbal : România 
— Elveția.

18,35 Săptămîna poli
tică.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin ța

ra mea. Reportaj.
20,00 Teleenciclopedia.
20,45 Film artistic. 

Proprietarii. Pro
ducție a Casei de 
filme Trei.

22,15 Telejurnal.

PIERDUT foaie de par
curs seria 10/512 din 1 
octombrie 1981 eliberată de 
I.U.G.T.C. Brașov, secția 
Petroșani, pe numele Ene- 
geter Gerhard Se declară 
nulă.

TANASCU Petru anunță 
că s-a redeschis foto „Se
lect" pe strada Republicii 
nr. 19. Executăm orice fo
tografii. (887) 

campionatului republican 
de juniori dintre echipele 
C.S.Ș. din localitate și C.S.Ș. 
Timișoara.

9 Duminică, începind cu 
ora 9, pe stadionul Jiul are 
loc un interesant cuplaj 
fotbalistic. în deschidere a- 
re loc meciul din cadrul 
campionatului republican 
de juniori I dintre Jiul Pe
troșani — Minerul Lupeni. 
Deci un derby al Văii Jiu
lui. Urmează apoi meciul 
amical în care protagonis
te sînt primele garnituri a- 
le Jiului și Politehnicii Ti
mișoara. în aceeași zi, dar 
de la ora 15, are loc me
ciul dintre divizionarele G 
Minerul Aninoasa — Auto
matica Mediaș, precum și 
cel din campionatul jude
țean în care Minerul Uri- 
căni primește replica for
mației Parîngul Lonea. - 
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