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Planul realizat 
cu 20 de zile mai devreme

Minerii din brigada condușii de Nicolae Kal
man (în imagine) de la sectorul VI al minei Lupani 
au realizat de la începutul anului J()7 mc peste 
prevederile planului la lucrările de pregătiri, tnce- 
pînd cu data do 10 decembrie, vrednicul colectiv a 
raportat realizarea integrală a sarcinilor anuale de 
producție. La baza acestui rezultat stă munca plină 
de dăruire, disciplina care domnește în brigadă 
pentru folosirea rațională a timpului afectat proce
sului de producție, a utilajelor din dotare si care 
au condus la creșterea productivității muncii cu 
0,100 mc pe post. Din formația condusă de Nicolae 
Kalman s-au evidențiat în mod deosebit loan Timiș, 
Vențel Balint, Miclpș Nemeș si Mihai Bosinovschi, 
care, lucrînd cu un modern utilaj la lucrările de 
pregătiri din galeria de aerai a stratului V, au reu
șit substanțiale depășiri ale radamentelor și _în 
lună aceasta.

Vremea promisiunilor a trecut. 
De acum se impun acțiuni 
energice pentru realizarea 

sarcinilor!
S-a încheiat prima aeca-

dâ a acestei ultime luni a 
anului și nivelul producției 
de cărbune realizat nu 
lasă să se întrevadă revi
rimentul mult așteptat in 
sporirea cantității de cărbu
ne extras. Este adevărat, 
două întreprinderi miniere 
și-au realizat și depășit pre* 
vederile de plan stabilite 
pentru această perioadă : 
mina Paroșeni (plus 2 303 
tone de cărbune) și mina 
Uricani (plus 297 tone de 
cărbune cocsificabil), dar 
sînt totuși numai DOUĂ 
întreprinderi din Vale. Alte 
două întreprinderi au în
cheiat decada foarte a- 
proape de realizarea inte
grală a prevederilor de 
plan : mina Bărbăteni (mi
nus 168 de tone de căr
bune și încă de cărbune 
cocsificabil) și mina Vulcan 
(minus 787 tone de căr
bune), dar „foarte aproa
pe de realizarea integrală 
a prevederilor de plan" nu 

k_________________ ________

înseamnă și onorarea sar
cinilor, iar minusul înregis
trat oricit de mic ar fi el, 
tot minus rămîne.

La celelalte intreprinderi 
miniere situația realizărilor 
din prima decadă repre
zintă motive de serioasă 
îngrijorare. Prevederile de 
plan au fost îndeplinite în 
proporții cuprinse între 89,2 
la sută (mina Lupeni) și 
24,5 la sută (mina Livezeni). 
Este drept, directorul minei 
Lupeni, ing. Gheorghe Mar- 
chiș, cu cîteva zile în ur
mă preciza că situația pro
ducției de cărbune extras 
se va redresa incepînd din 
a doua jumătate a lunii 
decembrie, dată cu care va 
începe și recuperarea mi
nusului acumulat în prima 
parte a lunii dar ce se în- 
timplă cu producția celor
lalte intreprinderi miniere ?

Minusurile mari, foarte 
mari chiar pentru perioada 
scurtă de timp trecută din 
această lună, trebuie să

dea de gindit conducerilor 
colective ale întreprinderi
lor miniere, să determine 
organele și organizațiile de 
partid de la nivelul orașe
lor la acțiuni hotărite, efi
ciente pentru mobilizarea 
fiecărui om al muncii la 
îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin în procesul de produc
ție, să constituie un motiv 
în plus pentru organizațiile 
de sindicat, U.T.C. și cele
lalte organizații de masă și 
obștești să caute cele 
mai adecvate mijloa
ce și metode pentru 
stimularea și îmbunătățirea 
pcrticipării tuturor colecti
velor la o activitate pro
ductivă susținută, astfel in
cit la incheierea primului 
an al cincinalului, întreprin
derile miniere să poată ra
porta un bilanț rodnic, ma
terializat în îndeplinirea 
sarcinilor la producția de 
cărbune extras.

4 pag. — 30 bani

întregul popor — o singură voință
DEZARMARE. PACE, COLABORARE

Gînd și angajare 
minerească pentru 

progresul țării

Pacea, bunul 
cel mai de preț 

al oamenilor

Mecanizarea—principala direcție 
de acțiune la mina Bărbăteni

în ultimii doi ani. mina 
Bărbăteni a făcut pași în
semnați pe calea moder
nizării și mecanizării lu
crărilor din subteran. 
Practic, în anul 1980, a- 
nul în care mina Bărbă
teni se situează pe un-loc 
de frunte în întrecerea so
cialistă pentru mai mult 
cărbune, s-a marcat înce
putul unui amplu pro
gram de promovare a 
progresului tehnic, de tre
cere de la tăierea cu cio
canul de abataj la tăie
rea cu combina. înfăptui
rea acestui amplu program 
de investiții s-a făcut pas 
cu pas. cu fermitate și 
perseverență. Anul 1981 a 
marcat însă o adevărată 
cotitură calitativă. Trans
portul cu vagonete pe ga
leria de coastă a fost în
locuit cu benzi transpor
toare. Producția sectorului 
I și III este transportată, 
în prezent. direct pe 
benzi. în flux continuu, 
spre Preparația Lupeni. 
Pînă în trimestrul IV au 
fost prevăzute să fie puse 
în funcție alte importante 
obiective de care depinde 
asigurarea viitoarelor ca
pacități de producție. un 
transport si aerai rapid, 
sigur si modern, la nive

lul cerințelor. în ce stadiu 
se află investițiile prevă
zute cu termene de pre
dare la finele anului 1981?

în ceea ce privesc lucră
rile din subteran, este de 
notat punerea în funcți
une a circuitului culbuto- 
rului din traversarea nr. 
2, de la orizontul 700. La 
terminarea lucrării înainte 
de termen au contribuit în 
mod substanțial minerii 
din brigada condusă de 
Nicolae Bursuc, realizînd 
lună de lună depășiri fa
ță de sarcinile de plan. 
Punerea în funcțiune a 
circuitului, cu un siloz și 
o bandă transportoare de 
legătură cu fluxul princi
pal a asigurat preluarea 
producției realizate 'pe 
stratul 3. blocurile 11 și 
12, unde lucrează minerii 
din brigada lui Nicolae 
Oprea. într-un nou abataj 
frontal.

Datorită stadiului avan
sat de execuție, după cum 
ne asigură ing. Iureș Stan, 
șeful sectorului IV inves
tiții. în jurul datei de 20 
decembrie va fi predat și

V.S. FENEȘANU

(Conțin iar e in pag. a 2-at
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„Tribuna ideilor"
In cadrul numeroase- 

lor acțiuni pentru pace '■ 
inițiate in ultima peri- i 
oadă de clubul sindi- ; 
cotelor din Lupeni, ieri ; 
seara s-a desfășurat o ; 
nouă expunere avînd : 
tema: „Curși înarma- : 
rilor și resursele mate- ; 
riale ale globului". • 
Desfășurată în cadrul i 
cunoscutei manifestări i 
„Tribuna ideilor" care : 
are loc lunar în cadrul ; 
clubului, expunerea a i 
fost urmată de vii dez- : 

: bateri in cadrul cărora '• 
: part ic ipanții, tineri și ; 
: vîrstnici, au dat glas i 
: sentimentelor care-i a- ' 
; nimă de a se alătura '■ 
i efortului întregii eme- i 
i niri pentru a făuri o : 
i lume mai bună, mai ; 
; dreaptă, de a opri cursa •: 
; înarmărilor.

Mă aflu încă sub impresia puternică a 
grandioasei manifestări pentru dezarmare 
și pace de la București. Această de
monstrație a voinței noastre de pace, a 
hotărîrii de a face totul pentru victoria 
forțelor progresiste a arătat întregii lumi 
contemporane unitatea strînsă a poporului 
român in jurul partidului, al conducă
torului nostru iubit, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, luptător dîrz pentru apărarea 
dreptului la viață și libertate al tuturor 
popoarelor.

Noi, minerii, ne exprimăm permanent, 
prin faptele noastre de muncă din aba
taje, prin tonele de cărbune extrase în 
plus, adeziunea la politica internă și ex
ternă a partidului și statului. Ne preo
cupăm, in această lună, cîncl încheiem 
primul an ai cincinalului, să sporim pro
ducția fizică, productivitatea muncii, vi
tezele de avansare, să îmbunătățim cali
tatea cărbunelui. Avem rezultate tot mai 
bune și la indicatorii eficienței economice,

Teodor BONCALO, 
Erou al Muncii Socialiste, 

miner, șef ele brigadă, 
I. M. Lupeni

împreună cu țara am spus un NU lio- 
tărît sporirii bugetelor militare, acumulă
rilor de armanent nuclear care amenință 
din ce în ce mai mult liniștea popoarelor.

între glasurile celor peste 300 000 de 
participanți la marea demonstrație a ro
mânilor de la București, a răsunat cu 
putere și glasul minerilor din Valea Jiu
lui, care au cerut pace pentru copii șl 
familii, pentru tot ce am construit cu 
truda minții și a brațelor noastre vînjoase, 
ele constructori ai noului edificiu — so
cietatea socialistă și comunistă. Povara 
grea a înarmării apasă greu pe umerii 
popoarelor. De aceea, oamenii ridică tot 
mai mult glasul pentru apărarea păcii. 
Armamentele acumulate în Europa în
seamnă nori negri, veșnică amenințare 
pentru liniștea oamenilor. Spunînd astăzi 
un NU categoric bombelor cu neutroni, ra
chetelor cu rază medie de acțiune din Eu
ropa și lumea întreagă înseamnă să ne

Szabo BALAS, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul V — I. M. Vulcan

continuare tn eXIQ- a(Continuare in pag. a 2-a)
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în Paring, profesori, părinți și elevi, 
„meșteri mari, calfe și zidari..."

Viscolul dimineții de de
cembrie „cîntă" în schelă
ria de oțel a pilonilor tele- 
scaunului din Paring ; 
„orga" se aude doar, nici 
măcar nu se zărește in țe
sătura fulgilor de nea, ca 
de altfel și cabana in con
strucție a Clubului sportiv 
școlar din Petroșani. Pe a- 
coperișul cabanei, aninați 
în corzi de alpiniști, profe
sorii clubului, cu diverse 
specialități - handbal, gim
nastică, schi etc. - se stră
duiesc să întindă și să prin
dă in cuie cartonul asfaltat 
oentru a proteja clădirea 
.mpotriva intemperiilor. Dar 
ce să caute acolo, pe aco
periș. pe vremea aceasta

ciinoasă, profesorii cu înal
te studii universitare ?
- încă din primăvara lui 

’49, își aduce aminte direc
torul clubului, prof. Eugen 
Peterffy, s-au ridicat teme
liile viitorului centru națio
nal de pregătire a copiilor 
și juniorilor pentru 
schi. Constructorii nu s-au 
încumetat insă să urce in 
Paring. Atunci am luat o 
hotărire curajoasă, privită 
circumspect de mulți. Săp- 
tămini în șir, ba chiar luni, 
profesorii, elevii, chiar pă
rinții lor au urcat în Paring 
și au deprins meseria zidă- 
ritului. dulgheria etc.

Gunther Gedeon, dascăl 
cu specialitatea schi, ne a- 
rată palmele bătătorite și 
înroșite de ger. Colegul 
său, de la handbal, Sandu 
Mileti, pentru că e de ca
tegoria „muscă", stă sus
pendat în corzi, bate cu în- 
dîrjire cuie in carton. Luni 
de zile, ucenicii în breasla 
meșterului Manole au ridi
cat ziduri, au cărat cără
mizi, au preparat mortarul, 
intre ei s-au aflat profeso
rii Victor Mihuț, Grigore 
Petei, Zoltan Toth. Astăzi 
lipsește. Sorin Tolteanu, de 
la catedra de gimnastică. 
E bolnav, de aceea întirzie 
în Cabana I.E.F.S. Mărturi
sește însă că acum nu i-ar

fi greu să facă o casă, 
aici, sus în munte, a învă
țat deja meseria de con
structor. Ion Polifronie îmi 
vorbește apoi despre pro
fesorii Alfred Imling și Ște
fan Hrib, despre antrenorul 
Vasile Făgaș, despre mun
citorii clubului Dumitru 
Ambruș și Gigi Cățeloiu. 
care și-au mutat locul de 
muncă în munte.

Viscolul nu mai conte
nește, dar încă puțin și 
clădirea va fi acoperită. In 
viitoarele dormitoare sau 
săli de clasă, gerul a „a-

lon VULPE
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(Âbsentomanii
j creșterii producției de
n

Pe galeria transversa
lă de ’ 
puțul 
11,30.
puse să intre schimbul II 

. în mină, roiau oameni 
din schimbul I care se 
grăbeau să ajungă la puț, 
fără ca cineva din cadre
le de conducere ce tre
ceau la acea oră pe acolo 
să-i întrebe unde se gră
besc. Aceeași situație am 
intîlnit-o a doua zi la a- 
ceeași ' ‘
tru. 
put 
cadre 
orizontul 500 pe 
transversală 
grăbiți. 1 
puțuri era < 
ieșire din 
12.15.

în trimestrul III la mi
na* Uricani au fost înre
gistrate 3104 absente ne
motivate. 11 699 zile de 
boală si' 1475 de învoiri. 
Organizațiile de partid, de 
sindicat și U.T.C. au 
luat măsuri care au dus

la orizontul 400 la 
Vest. în jurul orei 
cînd nici nu înce-

oră la puțul Cen- 
La 
ului <

tehnice.

rampa 
existau și 

Si la 
galeria 
mineri 

ambele
i erau
La
afișată ora de 
subteran —

Mecanizarea

o frînâ în calea

la reducerea acestor ab
sențe. dar cu toate aces
tea mai sînt unii care fac 
7—8 nemotivate . lunar. 
Iată cîțiva dintre ei de la 
sectorul I. Victor Arămu- 
că (8). Marin Crăciun 
(7). Ștefan Damian (7). 
Constantin Florea (5), Ia- 
cob Matca (5). Zoltan Rat 
(4). Gheorghe Cuteanu (4)

Redăm mai jos opiniile 
a doi absentomani. "*

Marin Crăciun este de 
de loc din Teleorman și 
lucrează la Uricani din 
1975. „De. ca băieții, am 
mai întîrziat si eu la un 
pahar sau o distracție și 
n-am mai putut să mă 
scol- dimineața, la schim
bul I. Am fost chemat 
acum două luni la comi
tetul U.T.C. tot pentru 
absențe nemotivate. Mi-am 
luat și un angajament 
dar... nu l-am respectat. 
Absențele nemotivate mă 
fac să pierd lunar cam 
1000 de lei. dar de... ce 
să fac".

Gheorghe Cuteanu —

ncipala
direcție de acțiune» ♦

Dezarmare, pace, colaborare

(Urmare din pap tivitatea minei". Este vor
ba de
pletă a vagonetelor de la 
orizontul 650, prin legarea 
traversării nr. 2 cu puțul 
13. si preluarea directă 
benzi în flux continuu 
producției din blocurile 
11 si 12. realizîndu-se

eliminarea com-

cărbune!
33 de ani, căsătorit, 2 
copii, de 11 ani la mina 
Uricani. In primele cinci 
luni ale anului nu am a- 
vut nici o nemotivată, cîș- 
tigam bine, totul era bi
ne. Nu caut motive, de 
fiecare dată plec de aca
să să ajung la i 
dar mă pierd pe 
cu „prietenii". E 
am pierdut lunar 
1500 de lei de pe 
nemotivatelor".

Cei doi au promis că 
nu vor mai face nemo
tivate pe viitor și că vor 
deveni oameni de nădej
de ai brigăzii conduse de 
Alexandru Botezatu. ce- 
rîndu-ne să revenim pes
te cîteva luni pentru a 
ne convinge că nu au 
spus numai vorbe goale 
ca altădată. Și noi. pro
mitem că nu-i vom uita, 
nici pe ei, nici... promi
siunile.

Gînd și angajare 
minerească

Pâcea, bunul

(Urmare din pag. I)
cel mai de preț

|
1

servici, 
■ drum 

drept 
cam 

urma

Gheorghc BOȚEA

după cum ne 
ing. Ovidiu A- 
directorul I.M. 
condiții pentru 
metodelor de 

cu abataje fron-

o p ro
de 200 000 

cu a-

pe 
a

10. 
o

creștere substanțială a vi
tezei de evacuare a pro
ducției direct în preparație. 

într-o perspectivă mai 
îndepărtată, prin continu
area direcționalei de la o- 
rizontul 650 va avea 
străpungerea care va 
zona de vest cu cea de 
a minei si concentrarea
tregii producții in flux con
tinuu. cu benzi, la un ni
vel superior de exploatare, 
care va spori considerabil 
capacitatea de 
întreprinderii.

Conștienți de 
care le revin
gurarea unor cantități spo
rite de cărbune pentru cocs, 
minerii.
Bărbăteni îsi
fapte demne 
în domeniul 
hotărîrea de 
peti nici un
derea înfăptuirii 
mul ui de mecanizare 
modernizare a
miniere în condiții de se
curitate deplină.

FORMAȚIE 
„SALVAMUNT" 
LA LUPENI 

în perspectiva apropi
atei puneri in funcțiune 
a telescaunului din Lu
peni spre masivul „Stra
ja", în cadrul serviciu
lui de salvare al Spita
lului orășenesc din lo
calitate a fost constitu
ita o echipă 
mont", 
mafiei 
Li viu

loc 
uni 
est 
în-

I

circuitul puțului auxiliar 
de la orizontul 650. Aici 
lucrează cu rezultate deo
sebite brigada condusa de 
Dionisie Szocs, aplicînd o 
soluție tehnologica moder
nă de susținere. Sînt cre
ate astfel, 
informează 
vramescu. 

’Bărbăteni, 
extinderea 
exploatare
tale în stratul 3. blocul 7 
si in stratul 14. blocul 14, 
care vor asigura 
ducție anuală
tone. Concomitent 
ceste lucrări din subteran, 
la suprafață au fost fina
lizate unele dezvoltări ra
re vor asigura aerai ui din 
perimetrul unui nou cîmp 
minier, spre Uricani. Prin 
străpungerea suitorului de 
aerai din blocul 6. de că-' 
tre minerii din 
lui Petre Olt^anu 
sigurat in devans 
tăți de montai la
instalație de ventilatoare.

în trimestrul I al anu
lui viitor, datorită ritmu
lui bun de lucru din do
meniul investițiilor, se 
poate estima realizarea, 
lupă cum ne-a asigurat 
Marcel Tornoiu. inginerul 
sef electromecanic „un a- 
levărat salt calitativ în ac-

producție a

îndatoririle 
pentru asi-

brigada 
s-au a- 
posibili- 
o nouă

colectivul I.M. 
exprimă prin 
de muncă și 

investițiilor, 
a nu precu- 
efort în ve- 

Drogra- 
si

lucrărilor

Uteciștii au îndeplinit 
planul economic propriu

După cum ne face cunoscut secretara comitetului 
U.T.C. de la I.M. Bărbăteni. tovarășa Maria Bărbu- 
lescu. planul economic anual a fost îndeplinit în acest 
an în luna noiembrie. S-au realizat peste plan- 4000 
lei. Prin numeroase acțiuni uteciste de sprijinire a 
producției cum sînt efectuarea unor reparații de uti
laje, descongestionarea unor căi de acces în subteran, 
aprovizionarea locurilor de muncă cu lemn de mină, 
transport de armături TH în mină, 
tarea a 250 kg de cupru si a unor 
fier vechi, organizațiile U.T.C. nr. 
electric, nr. I și 3 din sectoarele

precum si colec- 
mari Cantități de 
6 de la atelierul 
de producție au

avut cea mai mare contribuție la realizarea planului 
economic propriu.

I
I
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î
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(i

pacea" va urma un 
gram de muzică, dans 
jocuri distractive.

pro-
Și

I
I
I
I

dorinței tinerilor 
în producție, co- 

U.T.C. al orașului 
organizează astă-

în 
o-

I

• SEARA PENTRU TI
NERI. Venind în întîmpi- 
narea 
fruntași 
mitetul 
Lupeni
seară în colaborare cu clu
bul sindicatelor o seară 
cultural-distractivă pentru 
tinerii evidențiați în mun
că de la I.M. "Lupeni. Du
pă o expunere pe tema 
„Tineretul. producția și

• ÎN CASA NOUA, 
cel mai tînăr cartier al 
rasului Lupeni — cartie
rul Bărbăteni III. aflat în 
plină construcție, au în
ceput să se mute primii 
locatari. Primele 42 de a- 
partamente date în folo
sință sînt în blocul -39, a- 
lături de care se află alte 
blocuri de locuințe care 
în curînd vor fi reparti
zate oamenilor muncii ele 
la I.M. Lupeni, I.M. Bărbă-

„Salva- 
ln fruntea for- 
se află nr Aleii 

Durghinescu 
Kurt Dalman. 
și cunoscutul 
Nicolae Nevezi. 
grija conducerii spita
lului, echipa a fost do
tată cu 12 aparate de 
radio emisie-recepție si 
cu un mijloc special 
(akia) pentru transpor
tul în condițiile de 
munte al accidentafilor.

și 
precum 
alpinist 

Prin

prin preocuparea pentru reducerea chel
tuielilor materiale. Toate aceste realizări, 
între care pe prim loc se va situa depă
șirea substanțială a producției fizice anu
ale, însumează cuvîntul minerilor, adezi
unea noastră fierbinte la politica științi
fică a partidului, răspunsul nostru mun
citoresc pentru condițiile tot mai bune de 
muncă ce ne sînt create, pentru măsurile 
întreprinse pe plan social, în vederea îm
bunătățirii nivelului general de bunăstare. 
Noi, minerii, alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră, susținem din toată 
ființa noastră politica de pace și dezar
mare a României socialiste, magistral 
oglindită de Apelul poporului român pen
tru dezarmare și pace, de inițiativele to
varășului Nicolae Ceaușescu. în conținutul 
lor vedem propriile noastre năzuințe de 
pace și progres. Pentru înfăptuirea lor 
vom spori mereu realizările din abataje, 
conștienți că prin întărirea economiei 
țării contribuim la creșterea prestigiului 
României în viața internațională făcînd 
ca glasul de pace al poporului nostru să 
fie auzit de toate națiunile lumii contem
porane.

al oamenilor
(Urmare din pag. 1)

facem datoria în fața propriei noastre 
conștiințe, a generațiilor viitoare care să 
trăiască într-o lume a păcii și progresului, 

într-un război așa-zis limitat, cu actu
alul arsenal de arme nu ar mai fi nici 
învingători și nici învinși. Tocmai de 
aceea Apelul Marii Adunări Naționale 
cheamă la rațiune guvernele și parlamen
tele statelor posesoare de rachete nucle
are. Sîntem mîndri că stimatul și iubitul 
nostru secretar general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, Minerul nos
tru de onoare a primit „Placheta de aur 
a Giuntei regionale ~ 
tru contribuția 
apărarea cauzei 
tincție confirmă 
rele prestigiu de care se bucură Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu. per
sonalitate marcantă a vieții politice mon
diale, profund preocupat pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru edificarea unei 
lumi fără arme și războaie.

Piemont" 
de seamă adusă 

păcii. Această 
încă o dată

pen- 
la 

dis- 
ma-

Veniți cîndAspect din cadrul magazinului nr. 2 cu articole 
de mercerie-galanterie (șef de unitate Martin Schreter) 
din Petroșani. In imagine, vînzătoarea Elena Oproiu 
oferă produsele solicitate de cumpărători.

reînnoim

0
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In Paring, profesori, părinți și elevi,\

\ 
\ 
\ 
\

*

*

„meșteri
H t mare din pag. 1)

mari, calfe ii
vitrina

menajat" adevărate 
noare. Din vara 
itor, cabana va 
ședința centrului 
de schi cu o 
de 120 de locuri, copiii vor 
învăța în Paring, vor func
ționa clasele l-IV, cei mai 
mulți vor fi din Vale. Pa- 
rîngul se pregătește deci să 
devină o valoroasă bază o 
performanțelor sporturilor 
hibernale, gata să rivali
zeze cu celebrele stațiuni 
montane din Voleo Praho
vei. Constructorii de 
I.C.M.M. vor amenaja 
nou teleschi pe pirtia 
vor fi inaugurate trei 
tii de schi - B, Slima pînă 
pe Voleo Gruniului și V, 
două dintre ele lungi și di
ficile, vor puteo găzdui în
treceri de rong european. 
Perspectiva se orotă și mai 
generoasă - piftie de sa
nie, trambulină pentru să-

pod
anului vi- 
deveni re

acționai 
capacitate

la 
un 
B, 

pir-

rituri, amenajări turistice 
etc.

- Am luat in regie pro
prie lucrările, ne 
sește directorul 
sportiv, pentru a 
promite ideeo 
noțional de schi. Pe ploaie, 
pe frig sau viscol om înăl
țat clădirea la roșu, cu 
constructori ad-hoc, in pri
măvară o vom acoperi cu 
tablă, vom începe tencuie- 
lile, finisările, vom ataca 
alte obiective, precum în
călzirea centrală, instalați
ile sanitare etc. Oricit am 
fi de ambițioși nu ne pu
tem insă descurca singuri, 
lată de ce solicităm spriji
nul unor întreprinderi con
structoare și miniere din 
Valea Jiului. Condițiile 
naturale excelente și talen
tul copiilor noștri ne im
pun să facem totul pentru 
co centrul național să fie 
inaugurat la vreme.

Viscolul s-a mai domolit 
puțin, deslușim glasurile

morturi- 
clubului 

nu com- 
centrului

și zidari...
profesorilor, aninați pe 
coperiș. Peste puțin timp va 
funcționa și telescaunul. In 
așteptarea lui, gindurile ni 
se îndreaptă spre acești 
minunați dascăli de educa
ție fizică și sport, care n-au 
disprețuit munca fizică, 
dimpotrivă, s-au' confruntat 
cu viscolul și gerul, intr-un 
lăudabil gest ol ctitoririi 
spre a dăinui, au făcut to
tul pentru ca Valea Jiului 
să devină o adevărată pe
pinieră a înaltei performan
țe sportive. Eforturile și 
dăruirea lor merită „aplau
date" cu sprijin eficient din 
parteo tuturor. Fiindcă cen
trul național al sporturilor 
hibernale din Paring va 
fi pus la dispoziția copiilor 
talentați din municipiul 
nostru, iotă de ce apelul 
directoiului Clubului spor
tiv școlar merită 
nu numai cu 
ci și cu sprijin 
fața locului.

grijuliu, 
un pom 
art if i—

Ca să

recepționat 
bunăvoință, 
concret, la

Ca orice părinte 
am cumpărat si eu 
artificial, globuri, 
cii si jucării,
întregesc si mai mult bu
curia copiilor am dorit să 
cumpăr si o instalație o- 
lectrică. aceasta si pentru 
a proteja pomul de a nu 
lua foc de la luminări. 
Pornit în căutarea insta
lației, am văzut una în 
vitrină la Librăria nr. 41 
din Vulcan.

Mă adresez vînzătoarei. 
solicitînd instalația.

— Nu v-o pot da fiind
că este în vitrină, am pri
mit răspunsul.

— Atunci cînd o oot 
cumpăra.

— Veniți cînd reînnoim 
vitrina.

— Dar dacă o reinnoiți 
după Anul Nou ?

După cite stîu ceea ce 
este în vitrină trebuie să 
existe și în magazin.

teni si I.F.A. „Viscoza" 
Lupeni.
• GOSPODĂREȘTI. La 

blocurile D 8, D 9 din car
tierul Coroești — Vulcan 
secția E.G.C.L. din locali
tate nu a ridicat resturile 
menajere de peste o lună. 

Pe lingă aspectul neplăcut al 
cartierului, resturile me
najere sînt și o mare sur
să de infecții. Invităm con
ducerea secției E.G-.C.L. 
Vulcan să ia măsurile ce 
se impun.

un control 
număr de 
care s-au 

raza muni- 
Au

Vasile BELDIE

Rubrică realizată de 
Gheorghe BUTEA

FILTRU TOTAL
Pentru prevenirea ac

cidentelor de circulație, 
pentru prevenirea altor 
fapte antisociale, echi
paje ale miliției, împre
ună cu o echipă de la 
A.C.R. Petroșani au e- 
fectuat în zilele de 5 și 
6 decembrie 
la un mare 
autovehicule 
deplasat pe 
cipiului Petroșani.

fost controlate 757 de 
autovehicule. S-a cons
tatat că un număr des
tul de mare de condu
cători auto nu folosesc 
centurile de siguranță. 
Au fost depistați si cîți 
va conducători auto 
re se aflau la volan 
influenta băuturilor 
coolice. Aceștia se
mese Lingurar llie (1 
11D 8411), Cicea Ion 
Constantin (1 UD 4019) 
si Bizon Constantin (2 
HD 3923). Printre ei 
se afla si un recidivist, 
în persoana lui Răduea

ca- 
sub 
al- 

nu-

Ștefan Mihai, lăcătuș la 
mina Lonea. care se al ia 
la a patra abatere de a- 
cest gen. Drept urma
re i-a fost suspendat 
permisul de conducere. 
La volan, sub influenta 
alcoolului, se afla si Mi
ron Sonoc. de la O.G.A. 
Deva, care conducea au
tovehiculul 31-HD-1330 
prin orașul Lupeni. A- 
cesti adepți ai lui Ba- 
chus au fost sancționați 
cu amenzi si suspenda
rea permiselor de con
ducere ne una sau două 
luni.

I 
i

I

s
I

i i
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Festivalul național „Cîntarea României

Implicare in
între două cluburi, 

Lonea și Vulcan, di
ferențele în ceea ce pri
vește activitatea și va
rietatea muncii înclină 
favorabil pentru cel din
ții. Și acest fapt este o 
consecință a cunoașterii 
potențialului educativ și 
cultural local.

— Rezultatele obținute 
în ediția 1979—1981 a 
Festivalului național „Cîn
tarea României" — ne 
spunea tovarășul Aurel 
Hlușcu. directorul clubu
lui sindicatelor din Lonea 
— au constituit pentru 
noi un autentic stimulent 
în muncă. Formațiilor 

“Lharcate pentru valoa
rea lor artistică care 
își desfășoară activi
tatea de perfecționare a 
mijloacelor de interpre
tare prin spectacole sus- 

, 'mute în sala de apel a 
întreprinderii miniere ca

viața și munca 
și pentru cetățenii orașu
lui. Continuitatea în viața 
formațiilor, selecția rigu
roasă a repertoriului și 
îmbogățirea lui perma
nentă sînt căile prin care 
colectivul de conducere a 
clubului pornește în noua- 
ediție a marii manifestări 
a muncii și creației „Cîn
tarea României".

La Vulcan, oraș cu 
mari posibilități de a-și 
organiza o viață cultu
rală bogată, vie, continuă, 
activitatea educativă a 
stagnat deoarece clubul 
se renovează. Dar nu este 
singura cauză pentru că, 
așa cum ne spunea tova
rășul Nicolae Bildea, pre
ședintele Consiliului oră
șenesc al sindicatelor, în 
această perioadă la club 
se fac tot felul de pre
gătiri (pentru deschide
rea unei discoteci, o for
mație de dansuri cu 8

minarihr
perechi), în colaborare cu 
comitetul U.T.C. de la 
preparația Coroești, se va 
înființa o nouă formație 
de... estradă. adică 
intenții nerealizate încă. 
Dar brigăzi artistice ? Cu 
mai puțin de un an în 
urmă fiecare întreprin
dere din Vulcan avea, pe 
lingă alte formații, o bri
gadă artistică. Mai multă 
inițiativă este la S.S.H. 
la Uzina electrică Pa- 
roșeni și I. M. Pa- 
roșeni. La Vulcan e- 
xistă ample posibilități 
pentru desfășurarea unei 
bogate vieți cultural-edu
cative și artistice, și dacă 
clubul este în situația ac
tuală, activitatea nu tre
buie să stagneze, ci să fie 
orientată spre întreprin
deri. cămine muncitorești, 
la clubul tineretului.

Tiberiu SPATARU

Melancolica tușă
Profesoara de limbă și 

literal ură engleză Mihaeia 
Grigoriu, membră a cena
clului artiștilor plastici a- 
matori din municipiul nos
tru, a descoperit, după ani 
de latentă dospire și inte
riorizare a culorilor, pasiu
nea pentru pictură, rele
vată generos în expoziții 
colective și personale în 
participările la manifestă
rile Festivalului național 
„Cintarea României", la 
ultima ediție fiind răsplă
tită cu premiul III la 
faza județeană.

Recentul vernisaj al ce
lei de-a doua „personale", 
desfășurat în foaierul Ca
sei de cultură a sindicate
lor din reședința de muni
cipiu, confirmă predilecția 
Mihaelei Grigoriu pentru 
peisaj (19 din cele 21 de 
lucrări expuse). De fapt, 
decupajele din natura Văii

Jiului sau Rucegilor sînt 
doar pretexte, simboluri 
(„Lumina toamnei", „Iar
na", „Regăsire", „Vis de 
iarnă") care nuanțează tră
iri îndeobște melancolice. 
Poate de aceea pensula sau 
cuțitul edifică peisajul

Cronică plastică

montan sau lacustru, bîn- 
tuit de toamne sau ierni, 
culorile degajă insă căl
dură („Amurg verde", „Pă
dure de fagi"), gros-planul 
integrează familii de culori, 
in suprafețe mari. Impre
sia de stampă, lipsa de 
țonvenționalitate, ilustrea
ză un spirit pictural eclec
tic, care irizează 'sentimen
te grave („Tandrețe", „Ale
gorie", „Reculegere", „Im
presie"). Pe alocuri, in te-, 
grarea omului este suge

rată, doar in peisajele cal
me, printr-un enigmatic a- 
coperiș roșu, de vdgi dru
muri, discreta lume vege
tală trăiește însă simfonic. 
Mihaeia Grigoriu nu este 
un temperament solar, to
tuși îndeamnă la o cunoaș
tere apolinică, prin meta
forele tușei, care, dacă ar 
fi transfigurate poetic, ar 
trimite privitorul intr-un 
„nadir latent" barbian. Fi
indcă, peisajele ei sînt re
memorate adesea liber, 
după modele abia creio
nate, in redistribuirea su
blimată a petelor de culoa
re intră în reacție catali
zatorul sufletesc. Consec
ventă in peisaj, Mihaeia 
Grigoriu surprinde prin 
gingășia și tenta nostalgică, 
reflexivitatea ei îndeamnă 
la meditație or, chiar între
bările „șoptite" de pinză. 
îmbogățesc un univers pic
tural intim, spontan, pe a- 
locuri, misterios.

Iun VULPE

9 Corul „Freamătul a- 
încului" al minerilor de 
i I.M. Petrila, condus de 
irijorul Vladimir Ureche, 
leacă astăzi la București, 
nde este invitat pentru a 
articipa la spectacolul de 
ală al laureaților Festi- 
alului național „Cintarea 
iomâniei", ediția 1979-1981.

Carnet
• Concurs. La Casa pio- 

lierilor din Lupeni a avut 
oc un atractiv concurs de 
unoștinte din istoria pa- 
riei. , organizat cu prileiul 
■npltftirii a 83 de ani de 
a ui irea Transilvaniei cu 
ÎOHlâjlia. la 1 decembrie 
l9?L. Au participat ecni- 
>aje de la școlile din oraș. 
?el mai bine pregătit a 
:ost echipajul „Juventus" 
le Ja Școala generală nr. 
>. "care a ocupat locul I, 
armat de școlile generale 
ir. 5, nr. 3, nr. 2 și nr. 1. 
Pioniera Modoi Oana, 
iubredactia „Voci tinere ).
• Ziua întreprinderii. 

Astăzi după-amiază la Ca
sa de cultură din Petro
șani este organizată. în co
laborare cu comitetul sin- 
iicatului. Ziua întreprinde
rii miniere Dîlia.

TIPOGRAF U L
Din zori și pînă-n miez de noapte, 
Nu dă miinilor de fel răgaz.
Litere de foc, cuvinte-n fructe coapte,
Le culege... Floarea din pervaz, 
Se trezește ori de cite ori, 
Gindul meu se-apropie timid,

- Sau cind in amiază, sori 
Nasc cuvintul, sincer si torid,
Iar pe degetele cu cerneală, 
Le desface petală cu petală I

**■

loan CHIRAS
muncitor tipograf

Cei din sală si... cei de»
Am asistat, joi seara, la 

un spectacol de muzică 
rock, susținut de un grup 
vocal-instrumental cunos
cut și apreciat în țară, for
mația clujeaă „Semnal M“, 
condusă de Iuliu Merca. 
Un spectacol reușit, cu un 
repertoriu bine ales, alcă
tuit din piese originale 
(compoziții ale grupului) 
precum și o retrospectivă 
din muzica anilor 1964— 
1981, din care n-au lipsit 
Beatles, Rollingstones, San
tana... Un program de e- 
ducație muzicală, bineve
nit și aplaudat de specta
torii de bună credință. A- 
ceștia, însă, au fost cei 
mulți pentru că, ' de la

„galerie", un grup de ti
neri gălăgioși și fără acei... 
7 ani de-acasă despre care 
se discută destul, au de
ranjat tot timpul bunul 
mers al spectacolului, fiu-

a a^t^ t aa^at a aaaaaa a aaaaa a asaas s a

Note 

de spectator 
W a aaa a ua^a a taaaa a aaaas a <^aat a

ierînd, huiduind, admones- 
tîndu-i pe artiști. Un dialog 
penibil s-a închegat între 
scenă și sală. Zadarnice 
au fost rugămințile lui 
Iuliu Merca, șeful grupului 
(grup cu multe discuri E-

de artă plastică a Mihaelei Grigoriu.Aspect din expoziția

pe scenă
lectrecord). Turbulenții 
și-au văzut de... „treabă". 
Nimeni nu le-a zis nimic, 
nimeni nu le-a atras mă
car atenția. Ei erau... alt
fel, și tot spectacolul a fost 
aproape compromis de a- 
cest grup de adolescenți, 
unii elevi. Spectacolul nu 
este doar un act de cul
tură. ci și de educație, iar 
Casa de cultură din Petro
șani trebuie să intervină în 
astfel de, cazuri pentru a 
crea o atmosferă optimă și 
un respect reciproc între 
cei din sală și cei de pe 
scenă.

Bujor MIRCESCU

O adevărată emuloție de 
forțe și talente creatoare, e- 
vidențierea capacității inter
pretative a .celor mai diverse 
categorii de oameni ai mun
cii — iată ce a însemnat 
festivalul „Cintarea Româ
niei". timp de trei ediții. 
Vești îmbucurătoare despre 
pregătirea formațiilor artis
tice pentru actuala ediție ne 
souesc și acum. Ne permi
tem, insă, chiar dacă supără, 
să facem o analiză detaliată 
3 activității culturale care... 
nu se desfășoară Io unele 
întreprinderi și instituții din 
Petroșani (deocamdată), mai 
□ Ies că la unele dintre a- 
cestea. existau cindva și iși 
trăiau viața formații artistice 
redutabile. Așadar...

•Q La minele D'rlja și Li- 
rezeni au existat brigăzi ar
tistice. La faza finolă pe ra
mura minieră nici una din- 
:re acestea n-au apărut la 
ompo. De ce? Pentru că 
uci la această oră nu există 
□reocupare pentru revitalizo-' 
ea acestora, Brigada I. M. 
j)ilja a obținut anuf trecut 
;i un premiu III pe țară, la 
rirgoviște. Pe cînd o reedi- 
are ? Așteptăm.

2) Despre activitatea cul
turalo de la I.U.M.P. am 
nai scris. Cert este că la a- 
teastă oră, in afară de fap-

tul că nu mai există briga
dă, formație de muzicuțe, 
dansuri populare sau tema
tice, nu mai repetă decît spo
radic corul tineretului, o for
mație deja cunoscută și a-

toj literar-muzical „Cîntec 
pentru pocea lumii". Cam 
puțin, dacă ținem seama de 
tradiție... și forțe.

4) I.C.S.A. și A.P. și Fabri
ca de produse lactate și-au

Scud, foade scurt, 
despre... cum nu se face 

activitate culturală
//ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/Z///,Z/ZZZZZ,ZZZ/ZZ//ZAZ//ZZZ/ZZ/ZZ//ZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZ

preciată. Strădaniile ingine
rului Valeriu Bululescu nu 
smt de ajuns.

3) Acum ani și ani de zile 
cooperativa „Unirea" din Pe
troșani avea o activitate cul
turală care ar întrece azi 
multe cluburi ale sindicatelor 
din Vale: dansuri populare, 
tarof, muzică ușoară, teatru, 
brigadă artistică. Dar, au 
trecut anii.,. A avut o bri
gadă artistică bună, apreci
ată pe plan județean, Acum, 
nu moi are. La cooperativă, 
prin grija bibliotecarei Aura 
Bota, se pregătește un mon-

limitat tot timpul activitatea 
la o brigadă artistică. Ținind 
cont de dispersarea forței 
de muncă la prima întreprin
dere și de efectivul redus de 
la a doua, era de ajuns, 
lată insă că, actualmente, la 
aceste întreprinderi nu se 
mai aude nimic, nici măcar... 
în fază de intenții.

5) Grupul de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H., ca de alt
fel și I.C.M.M. n-au avut 
niciodată în ultimii zece ani, 
din cîte știm noi, nici o for- 
moție artistică. Dar, nici nu 
s-au străduit. Ca de altfel 
și E. G. C. L. Petroșani și

Fabrica de piine. Fără co
mentarii...

6) La întreprinderea de tri
cotaje Petroșani, imediat 
după intrarea in funcțiune, 
s-a înființat o brigadă artis
tică. A apărut in citeva spec
tacole. Au trecut de atunci 
mai mult de trei ani, dar ni
meni n-a auzit nici măcar 
de vreo propunere, vreo in
tenție ca așa ceva să se mai 
întimple la numita întreprin
dere. Păcat ! Atila tineret 
care nu poate să se ofirme... 
Ce i-o fi lipsind ?

Faptele smt fapte și veri
dicitatea lor nu poate fi tă
găduită. Ceea ce se impune, 
și merită reținut, este că 
viața cultural-artistică trebuie 
să pulseze în mijlocul tutu
ror colectivelor de muncă, a- 
colo unde se hotărăște soar
ta producției, acolo unde se 
călesc caractere și se cize
lează conștiințe. Iar pentru 
aceasta Consiliul municipal 
al sindicatelor, responsabilii 
culturali din întreprinderi tre
buie să abordeze o poziție 
mai... responsabilă față de 
funcțiile muncii cultural-edu- 
cotive și artistice în formarea 
omului nou, cu înalte trăsă
turi morale.

- Mircea BUJORESCU
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Ferestre

Istoria prostiei sau 
prostia in istorie \ 

\ 
\

ino
vare 
azi.

tora, erau niște dulci 
cenți pe lingă cei 
vor să ne convingă, 
că există bombe „curate". 
Ce altă mai crincenă i- 
magine a prostiei ucigă
toare poate fi decît aceea i 
pe care ne a oferă deseori ? 
emisiunile TV : niște ge- * 
nerali asistind la disliu- ț 
gerea unui avion de către 
o rachetă sol aer. E o ex’- 
periență, zic ei. Dar o 
rachetă echivalează cos
tul a mii și mii de tone 
de alimente, un avion de 
luptă ultramodern costă 
cit un -milion de tone de 
porumb, IOD OHO tone de 
zahăr sau 40 000 de far
macii. Și astă în timp ce 
milioane de oameni mor 
pur și simplu de foame 
sau pentru că nu au o 
aspirină. Savanții n-au 
căzut încă de acord iii 
ce pricește definiția pros- 

dată de
mi se 
pentru 
social :

spune cu cer
și mindrie 

universul pe 
cunoaștem, o- 
cea mai puter- 
ințeleaptă și

Putem 
titudine 
că, 
care 
mul 
nică, 
mai măreață ființă, și nu 
există cuvint mai înalt 
decît acela de OM. Și to
tuși, 1 omenirea, care a 
cucerit și transformă pla
neta Pămint nu a reușit 
eradicarea unei maladii 
grave, prostia. Se cunosc 
încercări de a scrie o isto
rie a prostiei, dar toate 

s-au recunoscut depășite de 
vastitatea problemei. Au 
scris Sebastian lirandt lin 
1494) și Erasmus de Rot
terdam, cu celebra sa 
„Laudă a prostiei ome
nești" („Encomium mo- 
rae", 1509), J. Ch. Ade- 
lung (în 17K5) și alții, iar 
„Istoria culturală a pros
tiei omenești" de maghia
rul Rath-Vegh Istvan e 
tradusă și in românește 
(1969). Americanul W. B. 
Pitkin, mai realist, și-a 
intitulat lucrarea „Scurtă 
introducere in istoria 
prostiei omenești'' (1932), 
deși ea are 574 de pagini. 
Se vorbește în aceste is
torii despre nechibzuință, 
ignoranță, șarlatanie, fa
natism, grandomanie, e- 
goism, avariție, servilism, 
lăcomie și așa mai depar
te, ca rele care au prici
nuit mai multă sau mai 
puțină suferință unor in
divizi, colectivități sau 
popoare in decursul isto
riei.

Am vorbit despre 
acestea fiindcă 
pare totuși că 
scris destul despre 
mai gravă formă a pros
tiei omenești, aceea de a 
produce' arme pentru a 
ucide. .Șarlatanii care 
vindeau scrisori ale 
Cleopatrei către Iu- 
lius Caesar, scrise in lim
ba franceză, limbă ce nici 
nu exista pe vremea aces-

in 
îl 

este 
mai

toat e 
mi 
nu

se 
s-a 
cea
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(iei, dar cea 
Charles Richet 
pare potrivită 
prostia-pericol 
„Nu este prost acela care 
nu înțelege ceva, ci acel 
om este prost care deși 
înțelege un lucru proce
dează de parcă nu l-ar fi 
înțeles". Cei care produc 
armele atomice, sau mai 
corect zis,'cei care vor să 
le folosească sînt și cei 
ce cunosc mai bine pu
terea lor. Prostia cunoaș
terii fără înțelepciune și 
fără umanism. De
■vocea 
ridică 
rii și 
vocea 
înalte, 
celor ce formează marea 
majoritate a omenirii, a 
celor care au făcut și 
vor face și de acum îna
inte, prin voința, munca, 
lupta și credința lor, ca 
Om și Omenire să se 
poată scrie cu literă 
mare.

aceea
popoarelor care se 
împotriva înarma
ți războiului este 
rațiunii .celei mai 
vocea conștiinței

Corneliu RADULESCU
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Ecouri internaționale la noua inițiativă 
de pace a președintelui României, la 
marea Adunare populară din Capitală

Noile inițiative de pace 
ale României socialiste, a- 
le președintelui Nicolae 
Ceausescu, rețin in conti
nuare atenția cotidianelor, 
posturilor de radio și te
leviziune din țări de pe 
toate continentele. Este e- 
vidențiată neobosita activi
tate internațională a secre
tarului general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pusă în slujbă idealurilor 
de pace și colaborare ale 
întregii omeniri. Sînt evo
cate grandioasa adunare 
populară de la București, 
cea mai mare de acest fel 
organizată vreodată în Ro
mânia, una dintre cele mai 
mari din Europa, amplele 
manifestații pentru pace și 
dezarmare desfășurate pe 
întreg cuprinsul țării noas
tre.

Prin impresionanta sa 
acțiune de pace — subli
niază mijloacele de infor
mare în masă din diferite 
zone ale globului —popo
rul român aduce o impor
tantă contribuție la lupta

pentru eliminarea arma
mentelor nucleare de pe 
continentul european.

Ziarul sovietic „Trud" 
informează pe prima pa
gină, sub titlul „Pentru pa
ce și dezarmare", despre 
faptul că, de peste o lună, 
în România au loc marșuri 
și adunări ale oamenilor 
muncii pentru dezarmare 
și pace.

O relatare cu privire la 
marea manifestație pentru 
pace și dezarmare publi
că și ziarul din capitala 
R.D. Germane — „Berli
ner Zeitung". Relatînd des
pre marea adunare de la 
București, ziarul arată că, 
n cuvîntarea sa, secretarul 
general al Partidului Co
munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a de
clarat : Poporul român va 
acționa, împreună’ cu toa
te popoarele lumii, pentru 
oprirea cursei înarmărilor, 
pentru pace și colaborare 
în Europa și în întreaga 
lume.

Cel mai mare cotidian 
din capitala S.U.A., „The 
Washington Post", a reluat,

într-un articol intitulat „In 
România 300 000 de ma- 
nifestanți protestează îm
potriva armelor nucleare1’, 
ample pasaje din cuvîn
tarea rostită de președin
tele Nicolae Ceaușescu Ia 
marea Adunare populară 
de la București, evidenți
ind politica externă, con
secventă a țării noastre în 
domeniul dezarmării.

La rîndul său, „The New 
York Times", într-un amplu 
articol — „Românii orga
nizează proteste împotriva 
armelor nucleare", prezin- 
.tâ ideile expuse de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită la ma
rea Adunare populară de 
la București, ilustrîndu-le 
eu citate largi.

Posturile canadiene de 
radio și televiziune „CBC“ 
șl „CTV" „Global", „TVA" 
au transmis știri și ima
gini de la marea aduna
re populară pentru pace și 
dezarmare care a avut loc 
la București.

Vizita oficială în Irak a primului 
ministru al guvernului român

BAGDAD 11 (Agerpres).
— Tovarășul Ilie Verdeț, 
prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, a efectuat, la in
vitația guvernului Republi
cii Irak, o vizită oficială 
in această țară, în perioa
da 8-11 decembrie 1981.

In cursul vizitei, primul 
ministru al guvernului 
român a fost primit de to
varășul Saddam Hussein, 
secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii I- 
rak.

Tovarășul Ilie Verdeț, 
prim-ministru al guvernu
lui român, și Taha Yassin 
Ramadhan, prim viceprim- 
ministru al guvernului i-

rakian au avut convorbiri 
oficiale, desfășurate în- 
tr-o atmosferă prieteneas
că, de stimă și deplină în
țelegere. S-a procedat la 
o informare reciprocă în 
legătură cu preocupările 
actuale ale celor două țări 
în domeniul dezvoltării lor 
economice și sociale, s-a 
făcut o analiză aprofunda
tă a ansamblului raportu
rilor dintre România și I- 
rak, cu precădere a celor 
economice, și s-a făcut o 
trecere în revistă a unor 
probleme internaționale ac
tuale.

In încheierea vizitei au 
fost semnate un document 
privind creșterea schimbu
rilor comerciale și dezvol-

FAPTUL DIVERS

STOCKHOLM 11 (Ager
pres). — In Suedia, fuma
tul a devenit un lux, afir
mă înveteratii fumători din 
această tară. Si aceasta nu 
numai din cauza costu'ui 
tot mai ridicat al ți.iărilor, 
ci. mai ales, datorită ma
jorării primelor asigurări
lor de viață pe cerc fu
mătorii trebuie să 1* plă
tească. Intr-8d»văr. recent, 
companiile de asigurări au 
anunțat că v-.r. a;j’i*n ta
rife mai meri fum {lorilor 
care „Ut riscă de bună
voie viața !“.

★
ROMA 11 (AHO'oi’es). — 

Un grup do nrlxz'îuși ita
lieni car? de«fft*4»«ră cer
cetări suba-ivaipc- în lar
gul insuiei I.ar.ciicm din 
Insulele Canare a.t derco- 
perit, la adlucimea d» -- 
m ruinele ttaor ziduri laaJ- 
te, co wîruiii cin blocuri 
de taz-.it La o CLivetari 
mai ate.ită în sxrn. ci cu 
ideuiiiic.î, de asAUJeuca. 
«oioaae înalti, aipuuii.c c.i 
numeroase iccciir-t-i.

După părerea specialiști
lor, ruinele indică existen
ta aici a unui port. Deo
camdată, ei nu au putut 
însă stabili epoca din care 
datează construcțiile si 
nici poporul antic care le-a 
ridicat

NEW YORK 11 (Ager
pres). — Inginerii ameri
cani au construit prototi
pul unui autemob. l-sport 
cu pedale, care im’e dez
volta o viteză de 90 km/o- 
ră. Caroseria automobilului, 
de ferma aerod:r.cir.ivj. a- 
vînd o lur.gi.".-.e Je aproape 
bei ma'zi. este rea'lzată 
di-a fikc* .1; sfadă, iar șa- 
siul din țevi tubelar? de 
oțel cuaate. A v/.ov. nb'-lul 
esta ca*du« iktar cu ajuto
rai tuMi •aoanete. Taoloul 
<»e r.ord indică viteza de 
«ircuăftțio și kllcmetr Pjul 
parcuic.

♦
BANGKOK iț (Ager- 

>:es). Cwtiaiul Hurmark 
al capitalei IhaUanr’cz; se 
va acui'eivia ta deaui» de 
â «ut nivel'.'1 mării,
so afirmi, intr-un -.tuaiu al 
5»k *cU>a ,«aț:< tuli» centru 
rwotajaiea îaedlului am- 
l*ani. auaic atcnUs că 
uan’.e lArtier» alo B.ingkc- 
<ulu> se roi fundă anual 
cP raost- IfJ cm.

A* er; fer/mor v: da- 
tc.re.șto. în Mimul rînd, 
scăderii nivel ut ui apelor 
frwatijc. etrt sînt tot mai 
-nrcis folosite. Guvernul 
tbaUti-dcz cloci anual 
fonduri importante pentru 
combaterea acestui proces. 
Se pare. însă, că el nu va 
lua sfîrșit decît... odată cu 
încetarea aprovizionării 
populației cu apă. cel pu
țin din sursa amintită.

tarea cooperării economi
ce româno-irakiene, acor
dul de cooperare în dome
niul turismului și înțele
gerea de cooperare intre A- 
genția Română de Presă — 
Agerpres și Agenția de 
Știri Irakiană — I.N.A. Au 
fost, de asemenea, conve
nite și semnale unele con
tracte comerciale.

Subliniind conlucrarea 
bună existentă între Româ
nia și Irak pe planul vieții 
internaționale, ambele părți 
au reliefat dorința guver
nelor lor de intensificare 
a conlucrării dintre ele în 
cadrul O.N.U., al mișcării 
țărilor nealiniate, al Gru
pului celor 77 și în alte fo
rumuri internaționale. A 
fost reliefată încrederea 
celor două părți că viitoa
rea conferința la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, care va 
avea loc în 1982 la Bag
dad, va putea contribui la 
îmbunătățirea climatului 
internațional și la creșterea 
rolului mișcării de nealini
ere.

Știri din țările 
socialiste

MOSCOVA 11 (Agerpres)
— In Marea Caspică se 
exploatează 22 de zăcămin. 
țe petroliere, printre care 
se află și cunoscutele Nef- 
teanîe Kamni. Petroliștii 
continuă să înainteze în 
largul mării cu platforme 
care forează la adîncimi 
tot mai mari. Recent, la 
zăcămîntul „28 aprilie" s-a 
montat o platformă de fo
raj la o adîncime a mării 
de 100 m, înzestrată și cu 
o instalație de depoluare 
a apei. La Uzina de utilaj 
petrolier din Baku se află 
în curs de construcție plat
forme care pot extrage pe
trolul și gazele de la o a- 
dîncime de 200 m. încă în 
cursul actualului cincinal, 
asemenea platforme vor fi 
instalate în Marea Cas
pică.

★
BELGRAD 11 (Agerpres).

— în R. S. F. Iugoslavia, 
pentru intensificarea activi
tății de pescuit s-au co
mandat 18 mari pescadoare 
moderne. O singură navă 
din această serie va putea 
trimite fabricilor 1 200 tone 
de pește pe an. în prezent, 
flota de pescuit a țării re
alizează o „recoltă" de 
37 000 tone pește anual.

-A’
BUDAPESTA 11 (Ager

pres). — în nordul Unga
riei, în apropiere de Do- 
rog, a început construirea 
unei noi mine de cărbune.

Rezervele de cărbune 
brun din această zonă sînt 
evaluate în prezent la 17 
milioane tone, dar lucrările 
de explorare continuă și 
se apreciază că vor fi de
pistate cantități suplimen
tare de materie primă ener
getică.

Noul obiectiv al indus
triei extractive va începe 
să producă în 1985, ur- 
mînd să-și atingă capaci
tatea proiectată — un mi
lion tone pe an — în 
1988.

★
HANOI 11 (Agerpres). — 

în perioada celui de-al doi
lea plan cincinal vietna
mez, numărul copiilor care 
frecventează instituțiile 
preșcolare a crescut de 
peste două ori. La ora ac
tuală, în R. S. Vietnam 
funcționează 46 000 de gră-, 
dinițe și creșe utilate con
form celor mai noi cerințe 
pedagogice și medicale. In 
intervalul ultimilor cinci 
ani, numai în zonele su
dice ale țării au luat fi
ință peste 3 300 de aseme
nea instituții.

Autobaza uzină de transport 
local Petroșani 

încadrează de urgență taxatoare (asigurăn 
pregătirea profesională).

Retribuirea se va face conform Legii nr 
57/1974 republicată și Legea 12/1971,

Informații suplimentare la biroul perso
nal al unității telefon 43328, 43622.

CETĂȚENI!
Predînd sticlele și borcanele goale maga

zinelor alimentare și de legume-fructe
• Ia schimb

• contra marfă
• sau numerar

contribui(i la reintroducerea în circuitul eco
nomic a unor însemnate resurse materiale.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚIA, fiul, nora și nepoții anunță cu adîncă 
durere încetarea fulgerătoare din viață a iubitului lor 
soț, tată, socru și bunic

TOMESCU TOMA
înmormîntarea va avea loc în ziua de 13 decem

brie, ora 14, de la domiciliu din strada Crîngului, 
cartier Carpați. (1 258)

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Viața e fru- 
moas»; Unirea: Că- 
nitanui răzbunării.

I.ONEA : Talismanul 
tcreaaorulai.

ANINOASA: Idilă cu 
Miss Brasilia

VULCAN — Luceafă
rul : Am o idee.

LUPENI — Cultural: 
Dueiul; Muncitoresc : 
Socrul.

URICANI : Ultima
romanță de dragoste.

TV

8,30 Melodii populare.
8.45 Universul femeilor.
9,20 Telescoală.

10,00 Film artistic: „Mi
siunea secretă".

10.50 Studioul muzicii 
ușoare.

11.20 Telescoală.
12.00 Pagini din crea

ția lui Dinu Li- 
patti și Ludwig 
van Beethoven.

13.00 Telex.
13,05 La sfirsit de săp- 

tămînă.
18.35 Sâptămîna politi

că.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Contemporanii 

noștri.
19,45 Teleenciclopedia.
20.20 Film serial: „O- 

rient — Expres". 
Episodul 2.

21.20 Bună seara, va
rietăți! Emisiune 
muzical-distracti- 
vă„

22,10 Telejurnal. Sport.
22.35 Nocturna TV.

FIICA, Elisabeta și sora. Irma, cu adîncă durere 
anunță încetarea din viață a scumpei lor mame și 
soră

ROVINAR ELVIRA
înmormîntarea va avea loc duminică, 13 decem

brie 1981, din strada Mihai Viteazul, nr. 3. (1 259)

Colectivul de muncă al Bazei de Aprovizionare 
Petroșani anunță cu adîncă durere dispariția din viață 
a fostei lor colege

ROVINAR ELVIRA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1 262)

SOȚUL, copiii, frații, nepoții, rudele și prietenii 
anunță cu adîncă durere încetarea din viață după o 
grea suferință a celei care a fost

STRÎMBU OLGA (născută Sehwmhammer)
îi vom păstra veșnic vie și neștearsă amintirea 

chipului ei drag, duios, devotamentul și dăruirea fără 
măsură față de familie șt cel dragi.

înhumarea va avea loc la 13 decembrie 1981, ora 
14, de la domiciliu din strada institutului, nr. 16. (1260)

SOȚIA, fiica, ginerele și nepotul mulțumesc celor 
care au fost alături de ei prin prezență și flori la 
încercarea grea pricinuită de pierderea fulgerătoare 
a scumpului lor

MUNGENAST NANDOR
(1 261)

ȚI A ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Nicolae Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TfPARUL 1 Tipografia Petroșani, str. Nicolae Băleescn - 2.


