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Rezultatele 
întrecerii socialiste

Prezentam cititorilor noștri rezultatele întrecerii so
cialiste desfășurată in municipiul nostru pe 11 luni ale 
anului 1981 :

ÎN INDUSTRIA CĂRBUNELUI
• Locul I : I.P.C.VJ. Petroșani + 713,2 puncte 
9 Locul II : I.M. Bărbăteni 408,4 puncte
9 Locul III : I.M. Lupeni

ALTE UNITĂȚI DIN INDUSTRIA MINIERA
9 Locul I : Baza de aprovizionare Petroșani + 597,4 

puncte
9 Locul II : I.A.C.C.V.J. Petroșani + 252 puncte

CONSTRUCȚII DE MAȘIN
• I.U.M. Petroșani + 315 puncte r

DIN INDUSTRIA ALIMENTARA
9 întreprinderea de morărit și panificație Petroșani

DIN CADRUL CONSILIILOR POPULARE
9 I.G.C.L. Petroșani

Preliminarul 
schimbului, depășit 

Ieri, în schimbul I, 
ca o confirmare a efor
turilor cu care se ac
ționează la I.M. Dîlja 
în această lună pentru 
creșterea producției zil
nice de cărbune și a- 
tingerea planului zilnic 
stabilit pentru luna ia
nuarie 1982, prelimina
rul pe schimb a fost 
depășit cu 60 de vago- 
nete. Toate sectoarele 
de producție au realizat 
propriile sarcini, colecti. 
vele sectoarelor III — 
cu 33 vagonete și I — 
cu 16 vagonete obținînd 
cele mai mari depășiri, 
în abataje, cele mai 
rodnice succese obțin 
în această lună brigăzi
le conduse de Constan
tin Crăciune, Nicolae 
Toma, Dumitru Pop, 
Gheorghe Ghicioiu .și Va. 
lerian Maxim.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat, miercuri, 16 de
cembrie, Expoziția republi. 
cană a creatorilor popu. 
lari, artiștilor amatori și 
profesioniști laureați ai 
Festivalului național al e- 
ducației și culturii socialis
te „Cintarea României" — 
1979—1981.

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, la 
Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România, 
care găzduiește expoziția, 
numeroși bucureșteni, ti

neri și tinere îmbrăcați în 
costume populare, au făcut 
o primire deosebit de căl
duroasă.

Reunind cele mai valoroa. 
se creații realizate,-în pe
rioada ultimilor doi ani, de 
meșterii populari, de artiș
tii ^plastici amatori și pro
fesioniști — români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități, tineri și vîrst- 
nici de pe întreg cuprinsul 
țării, expoziția reprezintă 
în ansamblu imaginea sin
tetică a celor mai valoroa
se și reprezentative măr
turii ale participării plena, 
re a maselor la vastul pro
ces cultural-educativ ce se 
desfășoară în țara noastră 
sub însemnul Festivalu
lui național „Cintarea

României", inițiat de secre
tarul general al partidului.

La începutul vizitei, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușest u 
le sînt prezentate o selec
ție din cele mai importan
te realizări ale editurilor 
noastre.

Un loc aparte în expo
ziție este rezervat operelor 
de o excepțională valoare 
teoretică și practică ale
secretarului general al
partidului, precum și lu
crările științifice ale tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

In continuare, sînt pre
zentate, de către președin
ții comitetelor județene de

(Continuare in pag. a 4-a)

Spectacol de
tn prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general a Partidului Co.
inunist Român, 
tele Republicii 
România, și a 
Elena Ceaușescu,

președin- 
Socialistc 
tovarășei 
miercuri

seara, s-a desfășurat, pe
marea scenă a Sălii Palatu
lui din Capitală, Gala lau
reaților Festivalului națio
nal al educației și culturii, 
socialiste „Cintarea Româ
niei" 1979—1981.

Apariția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din con.

ducerea partidului și sta
tului în loja oficială a 
fost întîmpinată cu multă 
căldură și entuziasm de toți 
cei prezență

Gala laureaților festiva
lului, gala celor mai buni 
dintre cei mai buni, a reu
nit pe marea scenă a Sălii 
Palatului o parte dintre 
distinșii cu premiul I : for
mații artistice, coruri, bri
găzi, orchestre, ansambluri 
coregrafice și de dansuri 
populare, precum și soliști 
vocali, instrumentiști, reci, 
tatori. Sosiți din toate col. 
țurile țării, ca mesageri ai

gală
culturii și artei plămădite 
sub zorii socialismului, 
precum și ai tradițiilor 
creației noastre străvechi, 
laureații au demonstrat că 
sînt demni reprezentanți 
ai unui popor talentat, dor
nic de a cînta izbînzile a- 
cestui timp, împlinirile na
țiunii noastre socialiste.

în acordurile solemne a- 
le Imnului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
interpretat de Fanfara re-

(C»ntinuare in „ag a t al

în sectorul VI al mi
nei Lupeni a intrat in 
funcțiune un nou com
plex mecanizat în stra
tul 18. Experiența acu
mulată zi de zi in mî- 
nuirea complexului a 
condus la creșterea pro
ductivității muncii peste 
cea planificată cu 1060 
kg de cărbune pe post. 
Din brigadă fac parte 
Dumitru Buta, Pascu 
Bota, Petru Curelea. 
loan Kacso, Cons
tantin Sanciuc, Gheor
ghe Slamate, Constantin 
Dra omir. Tudorel To- 
direl și alți ortaci.

Informare 
politică

Sporirea producției de cărbune 
cocsificabil; măsura activității 

organizațiilor de partid

în pagina a 3-a

desfășurat informa- 
politică de sinteză 

probleme ale plena. 
C.C. al P.C.R. și se- 

Adunări 
prilejul 
cadrul 
rodnic 

răspun- - 
puse 

Au 
peste 5000 de 
alți oameni 
de la intre-
miniere Dîl-

Aninoasa,
Lu-

Marii
Cu

INDIVID COLECTIV1TA T E

în zilele de 15—17 de
cembrie în' unitățile mi
niere din Valea Jiului 
s-a 
rea 
pe 
rei
siunii 
Naționale, 
informărilor, în 
unui amplu și 
dialog, s-au dat 
suri la înlr bările 
de oamenii muncii, 
luat, parte 
mineri și 
ai muncii 
prinderile 
ja, Lîvezeni, 
Vulcan, Bărb'teni, 
peni și Uricani.

1
*

4

Reținînd întreaga atenție 
și preocupare a colectivu
lui nostru, cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara comună a Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dez
volt irii Economice și So
ciale a fost dezbătută în 
toate adunările de partid, 
U.T.C.. în ședințele de gru. 
pâ sindicală de la mina 
Lupeni. S-au stabilit cu a- 
cesl prilej măsuri menite 
să conducă la sporirea 
producției de cărbune cocsi. 
ficabil pe baza creșterii 
productivității muncii în 
abataje.

Este bine cunoscut că u- 
nui din factorii care contri
buie la realizarea ritmică 
a randamentelor planificate 
este mecanizarea complexă 
a lucrărilor din subteran, 
în prezent minerii, toți oa
menii muncii din colecti
vul minei, în frunte cu co
muniștii, acționează pentru 
introducerea în subteran a 
noi utilaje de mare capa
citate și randament, pentru 
materializarea indicațiilor 
triate de secretarul gene
ral a) partidului cu prile
jul vizitelor de lucru la în. 

treprinderea noastră. A- 
ceastă afirmație este argu
mentată de cele 1 117 000' 
tone de cărbune cocsifica
bil extrase în 11 luni ale 
anului din abatajele do
tate cu complexe mecani
zate. Productivitatea mun. 
cii obținută din abatajele

în lumina sarcinilor
plenarei C.C. al P.C.R.

dotate cu asemenea utilaje 
înregistrează lună de lună 
față de sarcini depășiri în 
medie cu 1—2,5 tone pe 
post. De exemplu, brigada 
condusă de comunistul 
Constantin Popa de la sec
torul IV, cel mai mecanizat 
sector al minei, bri
gadă ce exploatează un 
complex mecanizat
în stratul 3. a extras pes
te prevederile planului a- 
nual 30 000 tone de cărbu
ne cocsificabil. Succesul 
obținut a avut la origine 
sporirea productivității 
muncii cu 2,5 tone/post. 
Tot la sectorul IV brigăzi

le conduse de Paul Grasu 
și Aurel Manda, brigăzi ca
re lucrează cu complexe 
mecanizate, au extras pes
te sarcinile de plan ale a- 
nului în curs 10 000 tone 
și, respectiv, 6000 tone de 
cărbune. Trebuie să spun 
că din totalul de 54 de bri. 
găzi de producție de la mi
na Lupeni, -18 și-au înde
plinit și depășit sarcinile 
de plan, precum și angaja
mentele pe care și le-au 
asumat în întrecerea socia
listă, astfel că mina Lu
peni are, la zi, un plus de 
44 000 tone de cărbune 
cocsificabil.

în perspectiva realizării 
unor randamente maxime 
in fiecare abataj, comitetul 
de partid, organul colectiv 
de conducere ține seama 
și de necesitatea înlăturării 
unor neajunsuri care s-au 
manifestat în perioada 
trecută din acest an și ca
re au influențat negativ 
utilizarea capacităților de 
producție, a forței de mun-

Marin CUCU, 
secretar al comitetului <le 

partid de la I.M. Lupeni
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Doar 
despart

de
'u

cîteva zile ii mai 
pe elevi de vacan

ța de iarnă? perioadă 
continuare a muncii 
educație prin activități di
verse 'și dijercuțiale, 
decvate virstei copiilor, al 
căror scop este acela de 
a contribui la recreerea 
și odihna după eforturi
le din acest prim trimes
tru al anului de învăță- 
mînt. In vederea organi
zării vacanței. Inspecto
ratul școlar din Valea 
Jiului, Comitetul munici
pal U.T.C., Consiliul mu
nicipal al organizației 
pionierilor și șoimilor 
patriei, cadre didactice 
din unitățile de invăță- 
mint au analizat structu
ra și eficiența unor etape 
similare din anul trecut, 
stabilind un program de 
măsuri pentru apropiata 
vacanță care se va desfă
șura în spiritul hotărîrîi 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. 

privind buna organizare 
a vat-anței de iarnă, săr
bătorirea Revelionului 
1982 și a pomului de iar
nă.

Vacanța de iarnă a ele
vilor și studenților se va 
desfășura in acest an sub 
semnul importantelor suc
cese obținute de poporul 
nostru, sub conducerea 
partidului și a secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în o- 
pera de făurire a Socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate, al hotărî- 
rii neabătute a întregii 
națiuni de a contribui la 
triumful cauzei p cii des
tinderii, securității și dez
armării, a înțelei 
colaborării in El 
lume.

Bogatul 
activități 
tive, 
sportive, conține 
festări atractive, 

program de 
politico-cduca- 

cultural artistice și 
mani- 

intrate

in tradiția vacanțelor de 
iarnă, și promovează noi 
initiative ca e stimulea
ză gindirea, talentul ele
vilor. „Decada culturii și 
educației pionierilor, a ti
neretului din Valea Jiu- 
uli“, organi.at. in perioa
da 21—.31 decembrie, se 
va desfășura sub generi
cul „Gind înaripat pentru 
dezarmare și pace", fiind 
dedicată împlinirii a 34 
ani de la istm icul act 
proclamării Republicii 
aniversării, in 1982, a 
de ani de la crearea 
niunii Tineretului Comu
nist. La cluburile munci
torești ;i r'asa de cultură 
va avea loc, in săptămî- 
na următoare. acțiunea 
„Raportăm 
partidului", iar în case 
pionierilor și șoimilor p 
trici, unde vor funcțiot 
și „cluburi de vacănțe

Tiberiu -SPATARU

de 
al 
si

6'J 
U-

cu

(Continuare in pag. a 2-a)
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DEZARMAREA PACEA
Aspirat i permanente 
ale poporului român 

Pace, cel mai
Dacă merg de 

dată la serviciu cu 
(a împlinirii 
face un lucru 
este pentru că avem pace. 
Ce cuvînt scump e Pacea. 
Sînt atîtea muncitoare la 
întreprinderea de confec
ții Vulcan, care-și împărtă
șesc zilnic bucuriile izvo- 
rite dintr-o lume a păcii. 
„Copilul meu a început să 
vorbească, al meu a înce
put să pășească, voinicel 
al. meu a luat 10 la istorie 
etc 
toți 
tâzi 
rie. 
negri deasupra 
nostru continent, 
nici ce zăngăniți 
recitiți lecțiile de 
în ele veți regăsi că orgo
liile și ambițiile fără mar
gini, au dus la amărăciu
nea și pustietatea multor 
popoare. Ruinele umane ale 
celui de-al doilea război 
mondial se mai întîlnesc și 
astăzi pe străzi. Nagasa
ki și Hiroshima nu au 
dispărut. Au rămas pentru 
posteritate. Pentru toate 
bucuriile și împlinirile vie
ții noastre care nu pot fi 
simțite și trăite decît în 
condiții de pace, apreciez 
înțelepciunea secretarului

fiecare 
dorin- 

zilnice, de a 
mai bun,

etc." Ce bine era 
oamenii mari ele 
ar fi avut 10 la 
Nu ar mai fi

dacă 
as- 

isto- 
nori

bătrînului 
Război- 
armele, 
istorie.

Răspundem
9 ION GHEORGHE LU- 

ȚA, Uricani ; îl cunoaștem 
pe controlorul de bilete 
Hristâche Olteanu și avem 
aceleași bune aprecieri la 
adresa activității lui. Ipos
tazele despre care ne scrieți 
sînt o confirmare a faptu
lui că nu greșim.

© ION POPESCU,
tro.șani : Nu este vorba de 
nici o vitregire. Au fost

Pc-

Lupte
Clu- 
s-au 
săp-

care 
ins

ei e 
che-

frumos cuvînt
nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
luptă neobosit pentru 
taurarea unui climat 
pace între popoare,
mind necontenit pe condu
cătorii statelor la masa tra
tativelor pentru dezarma
re și reducerea bugetelor 
militare. Distincția acorda
tă secretarului nostru ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, „Pla
cheta ele aur a Giuntei re
gionale Piemont" repre
zintă recunoașterea preo
cupărilor pentru edifica
rea unei lumi fără arme 
și războaie. Astăzi, cînd 
ih lume decalajul dintre 
țările bogate și sărace se 
adîncește. este necesară 
renunțarea la cursa abe
rantă a înarmării, destina
rea unor -fonduri din înar
mare spre țările sărace în 
care bîntuie foametea. Spu- 
nînd un NU categorie bom
bei cu neutroni și tuturor 
armelor din ce în ce mai 
sofisticate mă alătur mi
lioanelor de oameni ai pa
triei noastre, tuturor for
țelor progresiste din lume 
care doresc și luptă pentru 
pace.

Elena ROTARU, 
confecționeră I.C. Vulcan

cititorilor
transformate în puncte ter
mice în perioada în care 
nu a fost necesar să se fur. 
nizeze căldură, centralele 
termice la care s-a putut 
dezafecta o parte din ca
zane, celelalte rămînîncl în 
funcțiune pentru apă caldă, 
în al doilea rînd nu s-a 
dispus de utilajele și nici 
de forța de muncă necesa
re pentru transformarea 
tuturor centralelor.

libere
In sala de lupte a 

bului sportiv Deva 
disputat, la sfirșitul 
tăminii trecute, tradiționa
lele înrteceri dotate cu tro
feul „Memorialul Covaci" 
pentru copii. Disputa din
tre cele trei combatante 
hunedorene a dat cîștig de 
cauză garniturii Clubului 
sportiv școlar din Petro
șani, întărită eu doi luptă
tori petrileni : Ion Doroș 
.și Romeo Săpînțan. In 
confruntarea pe echipe, 
C.S.Ș.P. a întrecut C.S.Ș. 
Deva (9—5) și Constructo
rul Hunedoara (11—3), Ao- 
cul secund revenind gaz
delor. In întrecerile indivi
duale, șapte luptători din 
municipiu! nostru au trăit 
satisfacția ocupării primu
lui loc, este vorba de Ma
rius Văcăreanu (38 kg), 
Viorel Cîrcel (40), Ion Do
roș (44), Romeo Săpințan 
(48). Grigore Mereuță (56), 
Petru Turna (60) și Sorin 
Ciobanu (72). Comportarea 
liberiștilor antrenați 
Vasile Făgaș, după 
de succese din acest 
în competițiile pe i 
și la individual, lasă

I
I !
I

I
1

I

de 
suita 

; an, 
echipe 

i spe-

I ORĂȘELUL COPIILOR, 
j Odată cu prima zi de va- 
, canță. elevii și preșcolarii 
I (să nu-i uităm nici pe be

beluși !)' vor beneficia de...
! orășelul copiilor. Un aseme- 
1 nea loc de feerie și bucurii 
' pentru cei mici este in pre

gătire la Petroșani, urmînd 
să fie amenajat pe spațiul 
terenului de tenis al sta
dionului Jiul dm centrul 
municipiului.

ranța într-o mai bună cla
sare în campionatul junio
rilor și școlarilor, într-un 
sezon competițional cali
tativ superior în anul vi
itor. (I.V.)

(Urmare din pag. 1)

mutilează
Un tren care

VACANTA DE IARNA

se 
lei 

gri- 
sta-

A ELEVILOR

Elevn Școlii generale 
nr. 1 Petroșani, în vi
zită la noua tipografie.

sau... fără ama- 
motive obiecti- 

și... subiective. Ba că

sînt
-ioane 
rei generații în 
păcii și prieteniei 
popou re' 
istorie - 
continuînd 
discuții ce vor 
contribuția țării 
a tovarășului 
Ceaușescu, la lupta pen
tru pace. Creativitatea, ta
lentul și fantezia elevilor 
vor fi sintetizate în ex
poziții, spectacole și pro
grame artistice susținu
te în întreprinderile mi
niere, in instituțiile de 
cultură, în orășelul copi
ilor. la tradiționalul „Car
naval al fulgilor de nea" 
(26—27 decembrie).

Sărbătorirea Pomului 
de iarnă — faptul că în 
acest an suma totală 
ridică la 187 088 120 
este o expresie vie a 
jii pe care partidul și 
tul o manifestă pentru ti-

organizate simpo-
- „Educația tine- 

spiritul 
intre 

și un altul de 
■, în toate școlile 

dezbateri și 
sublinia 
noastre, 
Nicolae

năra generație — va avea 
loc în perioada 28—30 de
cembrie, în acele zile 
d esfășu rî ndu-se spec! aco- 
le de muzică și poezie pa
triotică, iar grupuri de u- 
rători, în spiritul minu
natelor datini strămo
șești, se vor afla în mij
locul colectivelor de mun
că clin Valea Jiului.

Activitățile sportive, 
care oferă elevilor un a- 
tractiv prilej de a se for
tifica în atmosfera sănă
toasă a muntelui, cu
prind competiții îndrăgi
te : „Olimpiada albă a 
Văii Jiului" (sanie, la ca
bana Straja în peripada 
24—27 decembrie), „Cupa 
păcii" (handbal — sala Li
ceului industrial Petro
șani în zilele 22—23 de
cembrie); șah și tenis de 
masă, (la Școala generală 
nr. 4 Petroșani, în 25 de- i 
cembrie), organizîndu-se ? 
și tabere autofinanțate 1 
la cabane și stațiuni cli- I 
materice. ' J

într-o analiză făcută la 
începutul lui septembrie 
pe drept temei 
situația total 
punzătoare a 
lui feroviar — de persoa. 
ne, pe distanța Lupeni — 
Petroșani. Era în special 
vorba de trenul 2731 Lu
peni — Petroșani. Un 
tren care deși avea timp 
de mers 35 de minute, 
„reușea" să întîrzie u- 
neori mai mult de 35 de 
minute ! Atr 
atenția forurilor 
tente asupra 
regularizării 
respective. De 
tămîni încoace 
nul ce face" și 
în Petroșani la ora 7,45— 
7,55. Ca să nu mai vor
bim de situațiile cînd se 
apropie... gîfîind pe ulti
ma sută, după ora 8(!) Ce 
fac in această situație e- 
levii ? Ce părere au des
pre această stare de lu
cruri factorii de răspun
dere de la R.C.M. Petro
șani ? Am stat de vorbă 
cu tovarășii Gheorghe 
Luțaș și Ion Ștefănescu, 
șeful R.C.T., fiindu-ne ser.

criticam 
necores- 

transportu.

geam atunci 
compe- 

necesității 
circulației 
două săp- 
„face tre- 

sosește ■

vite, cu 
bilitate, 
ve 
nu este locomotivă, ba că 
nu este combustibil, 
ca secția este suprasolici-, 
tată. Dar, întrebăm noi 
din nou : dumneavoastră, 
tovarăși care aveți func
țiile acestea de răspunde
re ce alte îndatoriri 
veți, decît să asigurați o 
circulație regulată, con
formă cu mersul de tren 
și de eliminare a defi
ciențelor care persistă 
din abundență ? Să fim 
bine înțeleși ! Nimeni nu 
caută „nod în papură" 
celor de Ia R.C.M. Petro, 
șani și nimeni nu s-ar fi 
alertat și nu ne-ar fi se
sizat o banală și intîmplă- 
toare întîrziere de tren. 
Dar felul în care circulă 
trenul 2731 (atît de im
portant !) — și nu numai 
el — reclamă măsuri ur
gente și de reală eficien
ță. Pentru elevii și stu
denții care zilnic pierd - 
ore de curs — acest lu
cru afectînd pregătirea 
lor (nu este de loc o exa
gerare!) promisiunile fă-

ba

a-

cute, dar uitate nu consti
tuie -decît un izvor nedo
rit de necazuri. Ca să nu 
mai amintim că în fieca
re dimineață întîrzierea 
acestui tren dereglează și 
circulația celorlalte 
nuri de persoane 
2022 etc).

Cu siguranță, o 
atentă a forurilor 
tente poate elucida „secre. 
tul" acestei nereguli. Un 
secret care nu prea este 
secret decît pentru cei ca. 
re nu doresc o rezolvare 
concretă. Elevii și studen
ții navetiști, prezumtivii 
beneficiari ai unei circu
lații- regulate așteaptă de 
peste două luni măsuri 
simple, dar eficiente! în
trebăm și noi firesc ; pe 
cînd vor li luate ele?!

Vizita noastră, întrebă
rile și sesizările adresate 
i-au deranjat... prea pu
țin pe tovarășii vizați. 
Dovadă ? Trenul 2731 a 
sosit în Petroșani, luni 
14 decembrie la ora 8, 
iar marți 15 decembrie la 
ora 7,50. Deci, întîrzieri. 
le... să trăiască !
loan Alexandru TATAR

pădurea, 
îl costă

tre-
(2085,

analiză 
compe-

Sporirea producției de cărbune cocsific'bil
(U'niare din pag. l>

că. Unele dintre neajunsuri 
se înscriu in sfera calității 
muncii pe care am pres
tat-o, unde mai sînt încă 
minusuri, îndeosebi în ce
ea ce privește organizarea 
producției și a muncii și 
folosirea timpului de lu
cru. Creșterea productivi
tății muncii în fiecare 
bataj, la nivelul posibilită- ... . ------- jn

or- 
de 
și

a-

ților, impune deci și 
continuare, din partea 
ganelor și organizațiilor 
partid, sindicat, U.T.C. 
O.D.U.S. măsuri concrete 
care să conducă la folosi
rea deplină a capacităților 
de producție existente și a. 
tingerea parametrilor pro-

iectați la capacități noi, 
extinderea mecanizării, în
tărirea spiritului de răs
pundere, a ordinii și disci
plinei. Valorificarea supe
rioară a rezervelor de care 
dispunem va conduce 
mod sigur 
ducției de 
cocs.

Tot ca o 
torie a creșterii eficienței 
economice in general, și a 
sporirii producției de căr
bune cocsificabil în special, 
se înscrie și ansamblul de 
măsuri tehnice și organiza, 
torice aplicate în 
lună de colectivul 
Dintre acestea aș 
introducerea a 3 
de înaintare în

în 
la sporirea pro- 
carbune pentru

trăsătură defini-

această 
nostru, 
aminti 

combine 
cărbune

care vor asigura linia de 
front pentru acest an și un 
plus de 200 tone de cărbu
ne zilnic. începind cu cea 
de-a doua jumătate a lunii 
decembrie, la sectorul 
al minei funcționează 
nou complex 
iar în semestrul II al a- 
nului viitor în cadrul sec
torului II va fi introdus, 
în premieră pe Vale, un 
nou complex mecanizat de 
mare capacitate și randa
ment.

Acestea sînt numai cîte- 
va din măsurile tehnice ca. 
re bine conjugate cu cele 
de organizare, politico-e
ducative, cu întărirea or
dinii și disciplinei, cu ini
țiativele muncitorești apli
cate de toate brigăzile și

IV 
un 

mecanizat,

sectoarele minei, vor condu. . 
ce în mod sigur la îndepli
nirea planului pe 1981, pre
gătirea și realizarea sarci
nilor ce ne revin in anul 
viitor. în tot ce fac și în
treprind organele și orga
nizațiile de partid de la 
mina Lupeni au ca etalon 
indicațiile, chemarea și a- 
pelul pe care secretarul ge. 
neral al partidului ni le-a 
adresat direct nouă, 
nerilor, în cuvîntarea 
Plenara comună a C.C. 
P.C.R. și a Consiliului
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale de a asi
gura siderurgiei, economiei 
noastre naționale cît mai 
mult cărbune energetic și 
pentru cocs.

mi- 
la 
al 

Sm

Sărbătorile de iarnă, 
la cumpăna dintre ani, se 
apropie. în aceste zile 
C.P.V.I.L.F. va primi de 
la ocoalele silvice din Pe
troșani și Lupeni, 3000 de 
brazi, o parte dintre ei s-au 
și pus deja în vînzare. Ei 
se pot cumpăra din unități 
de desfacere a legumelor 
și fructelor din întreagă 
Valea Jiului, dar mai ales 
de la cele amplasate în 
piețele localităților unde 
există spații mai mari de 
depozitare, prezentare și 
desfacere.

Toți acești brăduți sînt 
tăiați în mod rațional din 
regenerări naturale. Aces
te rărituri au de fapt un 
-dublu scop. Punerea la 
dispoziția oamenilor mun
cii. a brazilor, precum și 
o mai bună dezvoltare în 
continuare, a celor rămași. 
Mai sînt totuși unii care 
își „procură" brazii pe căi 
necinstite, mutilînd pădu. 
rea. Acestora li se încheie 
pe loc proces verbal de 
contravenție, iar amenda 
pentru un singur brad este 
între 1000—2000 lei, plus 
confiscarea bradului. Pen
tru a se evita tăierea bra
zilor de elemente irespon
sabile sînt organizate prin
tre altele posturi fixe la 
fiecare drum forestier în 
parte, plus echipe mobile 
care cutreieră pădurea. 
Organele de miliție. iau, 
de asemenea, pe loc, mă
suri împotriva acestor per
soane. Sfătuim prin aceste 
rînduri, pe toți acei ce 
sînt tentați să se înfrupte 
în mod ilegal, fraudulos 
din această bogăție inesti
mabilă a țării, care este 
pădurea, să-și procure 
brazii pe căi legale de la 
unitățile de desfacere a le. 
gumelor și' fructelor.

D. CRIȘAN

CANTON SILVIC. în lo
calitatea Jieț este pe cale 
de finalizare un nou can
ton silvic, care asigură con
diții de odihnă 
lucrătorii pădurii, 
nul, construit și amenajat, 
va fi gospodărit de ocolul 
silvic din Petroșani. în 
pr.imăvară, un alt canton 
se va realiza pe Valea 
Seacă.

NOI SPAȚII COMERCIA
LE. La Dealul Babii, loca
litate aparținătoare ora
șului Vulcan, cu sprijinul 
consiliului popular și a

pentru 
Canto-

I.C.S. Mixtă Vulcan, s-a 
dat în funcțiune o nouă u- 
nitate comercială. Venită în 
sprijinul unei bune aprovi- 
zionări, noua unitate comer
cială satisface din plin 
cerințele locuitorilor din a- 
ceastă localitate.

TEATRALA. Astăzi (ora 
10), Teatrul- de stat din Pe
troșani prezintă, la sediu, 
un spectacol cu comedia 
„Pele și... caii verzi" de 
Mircea M. Tonescu. Mati- 
neul este susținut pentru 
elevii din Petroșani.

DIN ACTIVITATEA CUL- 
TURAL-ȘT1INȚIFICA. Bri. 
gada științifică a casei de 
cultură din Petroșani a 
prezentat, la fabrica de pîi. 
ne Petroșani, o lecție din 
cadrul cursurilor universi. 
tății cultural-științifice, cu 
care prilej profesorul C. 
Mazilu a ținut o interesan
tă expunere privind regi
mul igienic de alimentație 
și muncă. în aceeași zi, la 
E.G.C.L. Petroșani docto
rul Ion Maria a susținut o 
conferință pe temă medica
lă.

GAZETA... ESTIVALA ! 
Gazeta de perete a I.M. Pe- 
trila găzduia și în 15 de
cembrie caricaturi din lu
nile... august, septembrie și 
octombrie. Chiar să nu se 
mai fi încălcat disciplina în 
timpul trecut din sezonul 
estival ? Sau se așteaptă 
vara anului 1982 ?

HIBERNALA. în Pa
ring, ultimele două dumi
nici au constituit deja pri
lejul unor plăcute și recon
fortante „ieșiri" în decorul 
hibernal, inclusiv la schi. 
La bucurii s-au adăugat,

însă, și două accidente sol. 
date cu fracturi, avînd în 
vedere că stratul redus de 
zăpadă nu permite încă o 
evoluție fără riscuri. Echi
pa locală Salvamont a fost 
și de data aceasta promptă 
în intervenție, astfel îneît 
urmările nu au fost grave, 
dar prevederea...

Rubrică realizată de
T. CAMPÎANU

I
I
I
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Prestigiul cîștigat 
trebuie să capete noi valențe

suc
ale

Uri-

L

tn uni versul laborios 
al mineritului in care o 
satisfacție decurge din al
ta, și o împlinire naște 
alta, brigada condusă de 
minerul Aurel Șofoi se 
vede înconjurată acum, la 
sfîrșit de an, de cifrele 
vredniciei.

Subliniind parcă 
cesele de ansamblu 
ortacilor de la mina
câni, oamenii din aceas- 

• tă brigadă acționihd cu 
responsabilitate comunis
tă pentru înfăptuirea in 
pro-“că a sarcinilor pe 

. aJLst an, încheie planul 
arcului 1981 cil mult înain
te de termen. încheierea 
primelor 11 luni ale anu
lui a coincis cu realiza
rea planului anual 
chiar

1631 
țeles 
venit 
intîmpiător. El a fost con
solidat cu timpul, bazele 
lui s-au pus „cărămidă 
cu cărămidă". încă de la 
jumătatea anului 
da lui Șoșoi 
plus de 916 
re a crescut 
ajungînd la 
la 1067 mc.

fi 
depășirea acestuia, 

la 1 decembrie cu 
mc (73 ml). Bineîn- 
acest succes nu a 
pe neașteptate sau

briga-
r a porta un 

mc, plus ca- 
lună de lună 
1 septembrie

In fața gazetei „Mi
nerul" <le Ia I.M. Vul
can, brigadierul Gheor
ghe Grosu și ortacul său 
Alexandru Gărăvan de 
la sectorul VIII consul- 

materialele afișate, 
ce*tratează în conținu
tul lor noua și străluci
ta inițiativă de pace a 
preș<p,: fu. României
socf»..ste, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Foto : Șt. NEMECSEK

Așadar, după mai mult 
de o »ană, in fața cu scri
sorile primite de la dum
neavoastră, stimați cititori, 
re*, pim la cazul Sediacek 
Ervin, căruia i-am consa
crat două anchete în de
murs de o săptăm.na (nu
merele din 22 și 29 octom
brie 1981).

„Intoarce-te la ai tăi, că
rora le-ai pricinuit atîtea 
suferințe. Tu ești acela ca
re ie poți reda echilibrul 
psihic. Grăbește-te. Roa- 
sâ-i să te ierte. Aleargă 
pirită nu e prea tîrziu. Poa
te mai ai o șansă", ne scrie 
Lanyi Emeric, pensionar, 
un vechi colaborator al zia
rului nostru. Dinsul ne re
latează, de altfel, și urmă
rile unui astfel de caz, pe
trecut cu mulți ani în ur
mă. Un caz impresionant, 
dureros de impresionant, 
pe care, din respect pentru 
protagoniști, nu-1 reprodu
cem.

în cuvinte emoționante, 
i mei și bărbați, oameni 
ai muncii din diferite do
jenii de activitate își ma

nifestă mîhnirea și nedu
merirea față de cele în- 
tîmplate in această familie, 
compasiunea pentru cei 
doi copii minori, rămași fă. 
ră tată datorită nesăbuin
ței acestuia „Oare dacă Se
diacek Ervin ar fi fost pă
răsit de tatăl lui la vîrsta 
pe care o au copiii săi ce 
ai fi simțit? Oar? cum ar

pe 
se- 

țelul

„Sînt oameni care au 
pus umărul la greu, cu 
nădejde și hotârire — 
cum spune șeful sectoru
lui I. ing. Matei Vasile — 
oameni care au ca prim 
obiectiv de fiecare dată 
achitarea <le sarcini. Che
zășia noilor succese 
1982 e priceperea și 
riozitatea brigăzii, 
comun al comuniștilor de 
a-și respecta cuvîntul dat“.

Cînd șeful de sector 
spune că șefii de schimb 
Grigore Jalbă, Ion Giam- 
palia. Grigore Pușcaș și 
Vasile Stoica „sint foarte 
buni“, că vagonetarii 
Gheorghe Pîrvu, Grigo
re Lovin, Constantin Pan- 
țîru, Toader Lăbăduș, Ma- 
rinică Oltean, Constantin 
Andrieș, Nedelcu Muntean 
și Petru Sandu „îs oa
meni de treabă și care 
se întrec pe ei înșiși cînd 
îi vorba de prestigiul 
sectorului și al minei", a- 
tunci succesul brigăzii nu 
mai miră pe nimeni. De 
altfel recompensa vine de 
la sine: ultimii doi 
fi de la 1 ianuarie 
n eri '

Oricum, nimic din 
ce este o datorie de 
te, nu trece dincolo 

vor 
mi-

ceea 
cins- 

de

fi crescut fără tată, fără a. 
jutor material și moral ? 
Ar trebui să-și analizeze a- 
titudinea, să-și facă un pro. 
ccs de conștiință, să ștear
gă cu buretele greșeala pe 
care a făcut-o, să se întoar
că la cei care îl doresc", ci
tim în scrisoarea trimisă 
redacției de Misik Hermina 
de la I.M. Paroșeni.

„Cei doi, Matei Georgeta 
și Sediacek Ervin, au zdro.

Revenim la cazul 
supus opiniei publice

bit inimile a cinci persoane 
apropiate lor, deoarece bă
nuiesc că nici celor doi co
pii ai „nașei" nu le place 
purtarea mamei lor" ne 
scrie, pe bună dreptate, E. 
Constantin muncitoare la 
E.G.C.L. Petroșani. „Sînt 
căsătorit, am doi copii, dar 
nu i-aș părăsi pentru ni
mic în lume, nici nu știi, 
Sediacek Ervin, cît de mult 
contează ca doi copii să ai
bă tatăl și mama lor, doar 
ai lor. Ce-ai realizat ? So
ția ta în spital, copiii sin
guri... Faci chefuri și scan
daluri cu „nașa". Ce viață 
duci ? Lucrez la mina 
Livezeni și tare mult aș 
vrea să stăm de vorbă în
tre patru ochi. Pentru zîm- 
betul Claudiei și al tuturor 

hotarele peste care acești 
oameni harnici și inteli- 
genți s-au angajat a-l 
realiza, s-au hotărît să-și 
lărgească astfel posibi
litățile de a-șl amplifica 
succesele. Lucru confir
mat și de șeful de briga
dă : „Ne-am hotărît să 
continuăm tradiția începu
tă, cea a bunelor rezul
tate și să nu ne facem de

„SĂ MUNCIM Șl SÂ TRĂIM 
ÎN CHIP COMUNIST"

S

an prin 
angaja- 

lucru 
noi pri
de bu

rner edințat

rîs nici în acest 
nerespeetarea 
meritelor. Acest 
constituie pentru 
lej de mîndrie și 
curie. Ni s-a 
o misiune, o rom duce la 
capăt, cu sentimentul 
deplin al împlinirii ca 
oameni, cu sentimentul 
cert al împlinirii profe
sionale, cu mîndria de a 
fi tot mai utili societății, 
economiei naționale prin 
realizările obținute in
creșterea producției de
cărbune cocsificabil".

Alexandru TATAR

copiilor abandonați de pă
rinți cred că noi, toți oa
menii, trebuie să avem o 
altă atitudine față de ase
menea cazuri", spicuim 
din scrisoarea lui Cons
tantin Bălănescu, electri
cian la sectorul III, I.M. Li
vezeni.

Din nefericire, iată că 
din noianul de scrisori ne 
dăm seama că unii oameni 
care trăiesc printre noi nu 

se manifestă întotdeauna 
just, corect, cinstit. Din res. 
pect pentru adevăr repro
ducem : „Vă va fi foarte 
greu să-i despărțiți pe cei 
doi (Matei și Sediacek — 
n.n.), dar vă va fi imposi
bil să-l readuceți pe S.E. în 
fosta familie. ...Pentru ce 
ar reveni ? Pentru a le a- 
sigura copiilor un salariu 
în plus ?“ Iată o optică in
explicabilă. Ca semnata
rul acestor rînduri (Viorel 
Ciocazanu, lăcătuș T.M. Dîl- 
ja, 25 de ani, necăsătorit 
(!) probabil că mai gindesc 
și alții, care trăiesc în 
preajma lui S.E. Ca să ar
gumentăm netemeinicia 
celor scrise de Viorel Cio- 
cazan, mai reproducem din 
scrisoarea sa ; „Cînd mai

RECUPERARE 
iFECWmOME 
IlEFOLOSIRE

E.M. Trei inițiale care 
nu spun nimic neavi- 
zaților. Despre ce 

este vorba, de fapt ? Atelie
rul electromecanic al, I.M. 
Livezeni. Subinginerul Ro
mulus Burdan, secretarul or
ganizației de partid din sec
tor ne-a relatat amănunte cu 
totul și cu totul interesante, 
in legătură cu o echipă mai 

deosebita, cea condusa de • 
Constantin Coandă. Este for
mata doar din 19 oameni, 
majoritatea tineri „în forma
re", cum se exprima interlo
cutorul nostru. 19 oameni ,,de 
milioane" 
dea

așa cum vom ve- 
din relatarea de față.

R
prin 
ținere

C-2. Alte inițiale și al
te semnificații : repa
rații curente, ordinate 

graficul anual de între- 
a utilajelor electrice.

Aceasta este, de fapt, sarci
na de baza a colectivului de 
oameni ai muncii, condus de 

\

aveți nevoie de sfaturi in 
acest domeniu, veniți la 

> mine cu toată încrederea".
Penibil. Să cerem, deci. sfa. 
turi de căsătorie de la un 
om... necăsătorit. Proba
bil, de aceea, fiind „sfă
tuit" de asemenea „filozofi", 
Sediacek Ervin continuă să 
locuiască cu „nașa", Geor
geta Matei, la parter, în 
timp ce copiii cărora le-a 
dat viață și soția, alături 
de care a conviețuit onest 
timp de 20 de ani, îl aș
teaptă la etajul I, in ace
lași bloc, pe aceeași sca
ră... Cît egoism ! în pofida 
măsurilor luate de organi
zația de partid de la secto
rul investiții al I.M. Live
zeni, în pofida deciziei de 
evacuare a Georgetei Ma
tei din blocul 12, urmind 
să se mute în alt bloc, si
tuația persistă. Persistă, 
împotriva celor mal uma
ne cutume ale societății 
noastre, împotriva celor 
mai elementare norme de 
etică. Peste puterea noas
tră de înțelegere. Nu se 
poate face, oare, nimic ? 
în numele omeniei, anche
ta noastră nu se va încheia 
aici. Vom acționa cu toată 
responsabilitatea ca Ervin 
cel mic, Claudia și mama 
lor. Adela, dacă nu vor a- 
vea tată și soț măcar să 
aibă liniște.

Mircea BUJORESCU

FAPTE Și OAMENI
„DE MILIOANE"

Constantin Coandă. Conform 
graficului anual,, utilajele e- 
lectrice sint, prin prevederi 
legale, scoase din subteran, 
reparate, revizuite și reintro
duse la locurile de muncă. 
Purtînd mențiunea R.C.—2. Bi
neînțeles, nu lipsesc necazu
rile. De foarte multe Ori uti
lajele sînt scoase din subte
ran incomplete, racilă care, 
se datorește „energeticilor" 
de la sectoarele productive, 
care nu participă, cum ar fi 
normal, la procesul de preda- 
re-primire. Dar, aceasta nu 
împiedică echipa lui Coandă 
să-și realizeze sarcinile, să-și 
păstreze prestigiul ciștigat 
pe merit'.

e fapt, am consacrat 
| V aceste rînduri unei 

inițiative demne de a- 
precieri pornită din rindul e- 
chipei. Receptivi la nou, conș" 
tienți de importanța sarcini
lor și indicațiilor trasate, cu 
atitea prilejuri, de secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, co
muniștii și tinerii uteciști din 
echipă au propus inițierea 
acțiunii „3 R" : recuperare, 
recondiționam și refolosire a 
utilajelor electrice, care, știm 
cu toții, din nepăsare și ne
glijență, din lipsă de respon
sabilitate pentru’avutul obș
tesc, rămîn uneori „îngropa
te" în vreun ort. Și, iată 
cum, -oameni de bună credin
ță nu le lasă să-și dea... „or
tul" undeva in subteran. De 
la inceputul acțiunii și pină 
in prezent au fost recuperate 
și recondiționate 73 de mo
toare electrice, fiecare cu va
lori intre 14 000 și 20 000 lei 
și 91 întrerupătoare de tip 
cofret, valorînd îrrtre 18 000 
și 26 000 lei bucata. După o 
socoteală estimativă, cei 19 
oameni din această echipă 
au redat întreprinderii mi
niere Livezeni utilaje in va
loare de peste 3 milioane lei. 
Se poate spune, deci, despre 
ei, că sînt oameni de „mi
lioane I".

A cestea sînt faptele. A- 
cum, mai în detaliu, 

* * despre oameni. Sub
inginerul Romulus Burdan pa" 
re tînăr, dor la cei 40 de ani 
ai săi, are peste 20 lucrați 

Vîrsta- răspunderilor
Cunosc un om de mare potența intelectuală și de 

i solidă capacitate spirituală. în balanța fidelă a per- 
: sonalității sale, talgerul calităților atîrnă greu. Dar, 1 
: totuși, acestui om îi lipsește ceva. Acest ceva este ' 
; însă esențial. Este ca și un avion perfect asamblat, 
' cu forme estetice, cu motor puternic, dar căruia, din 
i păcate, îi lipsește tocmai... elicea.

El și-a conceput viața pe linia minimei rezistențe, 
; Cei din jur i-au descoperit din timp posibilitățile și
■ drept urmare, încă de tînăr a primit o sumedenie de
i oferte, care acceptate fiind, implicau o contribuție de ; 
i esență intr-un domeniu sau altul. Bineînțeles aceasta j 
; implica o funcție și o răspundere, mai ales o răspun- i 
; dere. Această răspundere l-a speriat, așa că a refuzat i 
i discret, cu unduirea șarpelui, toate propunerile.

— Sînt încă prea tînăr pentru astfel de sarcini, ;
Timpul a trecut. Omul nostru a observat, la în- • 

î ceput cu mirare și apoi cu amărăciune, că mulți din- i
■ trei cei mai tineri decît el i-au luat-o înainte, călin- l
j du-se în focul luptei și răspunderii. Totuși nu a pri- ; 
i ceput nimic. Acum a ajuns la mijlocul vieții. Nici i
i acum nu este însă uitat de atenția celoi' din jur, pri- ;
i mind în continuare oferte. Dar, speriat de aceeași ;
: răspundere, refuzul său persistă, numai că acum se i
; sprijină pe reversul motivului inițial.

— Mă simt prea bătrîn pentru astfel de răspunderi, i 
Ne întrebăm atunci : la care vîrstă anume poate ; 

; cineva să-și asume sarcini și răspunderi ? •

loan BARDĂC ;

în mină. De la electrician, cu 
liceul la seral, apoi institutul 
la fel, ziua și noaptea mun
că, seara școală. Vorbește 
despre meserie, despre com
plexitatea unor situații ivite 
în procesul de producție, cu 
o siguranță care ne face să 
credem că, in acest domeniu, 
pentru el nu mai există „se
crete". Ca secretar al orga
nizației de partid se mindreș- 
te cu cele mai multe primiri 
in marea familie a comuniș
tilor. La 27 de ani Constan
tin Coandă are cea mai ma
re categorie de încadrare — 
muncitor specialist. Intr-o 
permanentă întrecere cu sine 
insuși urmează institutul de 
mine la seral. E deocamdată, 
„boboc" la mine-ingineri. O- 
mul de lingă el, ajutorul la 
„timona" echipei este tot ti- 
năr și tot de nădejde. Se 
numește Albert Iosif și ,,îi cal
că pe urme" lui Coandă. In 
fruntea tuturor, Florea Rusu, 
maistru A.E.M. cu drept de 
expert. Sincer, despre aseme
nea „experți” nu mai auzi
sem, dar maistrul Rusu este 
printre puținii absolvenți oi 
unor cursuri speciale (care 
se fac numai la C.C.S.M. Pe
troșani și „Electrocontact" 
Botoșani) și care conferă 
dreptul de expert A.G.R. (an- 
tigrizutos). Pe umerii săi apa
să răspunderea de a autori
za intrarea utilajelor în sub
teran.

A
lte amănunte ? Se lu
crează, dintr-o nece
sitate obiectivă, în a- 

cord global, mod în care in
tervin colaborarea, cointere
sarea, autoconducerea și ou- 
togestiunea muncitorească, 
atribute obiective de bază ale 
noului mecanism economîco- 
financiar. De aceea. întotde
auna „K-ul" echipei o fost 
depășit cu 30—40 procente. 
Tot de aceea, și nu numai 
de aceea, în sinul acestui co
lectiv domnește o atmosferă 
sănătoasă, de înțelegere șl 
întrajutorare, de inițiativă și 
angajare.

A
cestea ou fost faptele, 
aceștia au fost oame
nii, fapte și oameni, 

intr-adevăr, „de milioane".

Bujor MIRCESCU
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la expoziția de artă 

a laureaților Festivalului național 
„Cintarea României11

(Urmare din pag. I) 

cultură și educație socialis. 
tă, lucrările aparținînd di. 
feritelor genuri de creație 
populară.

Apreciind că rezultatele 
obținute de artiștii ama
tori din județele țării în 
actuala ediție a Festivalu
lui național „Cintarea 
României1* sînt bune, se
cretarul general al partidu
lui a adresat felicitări pen
tru dezvoltarea pe care a 
Înregistrat-o în această pe
rioadă creația populară, 
pentru lucrările frumoase 
$i utile realizate. După ex
periența primelor trei edi
ții ale festivalului, trebuie 
să se treacă, a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
la o etapă nouă, superioa
ră, aceea a valorificării 
Creațiilor pe scară largă, 
continuind astfel tradiția 
poporului nostru care în
totdeauna a unit frumosul 
Ctt utiluL S-a indicat ca 
răspunderea activității în 
această direcție să revină 
Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste care într-o 
strînsă colaborare cu alte 
instituții centrale și organe 
locale, cu organizații co
merciale, să treacă la orga
nizarea producției de masă 
a celor mai reușite creații, 
astfel încît ele să nu cons
tituie doar obiecte de ex
poziție, ci bunuri puse la 
dispoziția oamenilor mun. 
cii, să contribuie la satis-

Sp
(Urmare din pag. 1) 

prezentativă a armatei, s-a 
deschis Gala Laureaților 
Festivalului național „Cin
tarea României" 1979—1981.

Cuvîntul inaugural a 
fost rostit de tovarășa Su- 
zana Gâdea, președintele 
Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste.

Pe marea scenă a sălii 
Palatului au evoluat apoi 
artiști laureați ai Festiva
lului național „Cintarea 
României". 

facerea cerințelor popu
lației.

In continuare, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți tovarăși din con 
ducerea de partid și de 
stat le-au fost prezentate 
lucrările de pictură, sculp
tură, grafică și artă deco
rativă realizate de artiști 
profesioniști laureați ai 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" 1979—1981, 
selectate dintr-un mare nu
măr de lucrări aparținînd 
artiștilor plastici români, 
maghiari, germani și de
alte naționalități din în
treaga țară. La loc de 
cinste se află portretele to
varășului N ic o 1 a e 
Ceaușescu, ale tovarășei 
Elena Geaușescu, realizate 
de pictorii Traian Brădean 
și Lazăr Iacob, de sculpto. 

' rul Izsac Marton, tabloul 
intitulat „Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și minerii", sem. 
nat de pictorul Nicolae 
Groza, ce constituie calde 
dovezi ale omagiului firesc 
pe care artiștii plastici îl 
aduc conducătorului iubit 
al partidului și statului 
nostru, inițiatorul acestui 
grandios festival al muncii 
și creației, al educației și 
culturii socialiste.

întreținîndu-se cu con
ducerea Uniunii Artiștilor 
Plastici, cu reprezentanți 
ai artei plastice românești, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

ectaco
în încheierea spectaco

lului, toți participanții la 
reușita acestei seri artisti
ce de excepție și-au dat 
mîna într-o imensă „lloră 
a Unirii", „Horă a Păcii", 
întreaga asistență intonînd 
mobilizatorul cîntec pe ver
surile din cuvîntarea se
cretarului general al parti
dului rostită la marea adu
nare populară consacrată 
păcii și dezarmării.

Această atmosferă vi
brantă este întregită de in. 

a subliniat că între lucră
rile expuse se află creații 
valoroase pentru care a 
adresat felicitări. în același 
timp, secretarul general al 
partidului a arătat că, oda
tă cu promovarea căutări
lor în artă, nu trebuie să 
se piardă din vedere abor
darea unei tematici mai 
largi cu caracter revoluțio. 
nar, patriotic care să re
flecte cu mai multă preg
nanță realitățile contempo. 
rane, viața și munca cons
tructorilor socialismului, 
prefacerile inovatoare din 
toate domeniile de activi
tate, frumusețea peisajului 
țării noastre, spiritualitatea 
și hărnicia poporului nos
tru.

Cei prezenți au mulțu
mit cu adîncă recunoștin
ță secretarului general al 
partidului pentru orientă
rile generoase, de ansam
blu privind evoluția arte
lor plastice românești, an- 
gajîndu-se să le materiali
zeze în activitatea viitoare.

în încheierea vizitei, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezenta
te o selecție de lucrări de 
artă fotografică și afișe 
politice.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu au scris 
în cartea de onoare : „Am 
vizitat cu deosebită plăcere 
expoziția republicană a 

1 d e g 
tonarea Imnului Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste „E scris pe tricolor 
unire".

Din partea toyarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
artiștilor le-a fost oferit' un 
frumos coș cu flori.

La sfîrșit, interpreții, în
treaga asistență ovaționea
ză din nou, cu aceeași dra
goste și recunoștință pen
tru partidul nostru comu
nist, conducătorul încercat 
al poporului român pe ca- 

laureaților Festivalului na. 
țional al educației și. cul
turii socialiste „Cintarea 
României" care oglindește 
forța și spiritul creator ale 
poporului nostru, exprima
te în admirabile opere de 
artă plastică, artă popu
lară și fotografică realizate 
de artiști amatori, creatori 
populari și artiști plastici 
profesioniști.

Ea ilustrează dragostea de 
muncă și viață a partici- 
panților la festival, hotărî- 
rea lor de a construi o so
cietate nouă, în care acti
vitatea profesională de zi 
cu zi se împletește armo
nios cu dragostea pentru 
frumos.

Felicităm călduros pe a- 
cești minunați artiști și pe 
toți creatorii din România, 
care, valorificînd tradiți
ile milenare ale poporului 
nostru își aduc contribuția 
la îmbogățirea tezaurului 
culturii socialiste și le u- 
răm succese în muncă și 
creație.

Ne exprimăm convinge
rea că actuala ediție a 
Festivalului național „Cin
tarea României" va antre
na un număr mai mare de 
participanți care să reali
zeze opere durabile menite 
să înfrumusețeze viața oa
menilor, să contribuie la e- 
ducarea lor în spiritul i- 
deilor nobile ale socialis
mului și păcii între popoa
re".

a I ă
lea luminoasă a socialis
mului și comunismului, 
pentru secretarul general 
al partidului, președintele 
republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a că
rui viață și activitate re
voluționară se leagă cea 
mai rodnică și mai bogată 
perioadă din istoria țării, 
toate marile împliniri din 
ultimul deceniu și jumătate, 
creșterea' prestigiului și a 
rolului României socialiste 
în lume.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Trecătoarea ; 
Unirea : Fiul munților.

PETRILA : Plopii de 
la marginea satului.

LONEA : Duelul.
ANINOASA : Talis-

manul toreadorului.
VULCAN — Luceafă

rul : Corleone.
LUPENI — Cultural : 

Aventuri în Marea Nor. 
dului.

UR1CANI : Tristan și 
Isolda.

rv
9,00 Teleșcoală.

11,05 Roman foileton : 
Dragoste și ură. 
Episo’dul '3.

11,55 Studioul pionieri, 
lor.

Mica publicitate
VÎND dormitor stare bu

nă, telefon 42380, după ora 
17. (1257)

PIERDUT carnet de stu
dent, legitimație de cămin, 
legitimație periodică de bi. 
bliotecă pe numele Marc 
Pleșa Nicolae, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declar nule. (1273J

PIERDUT ecuson nr. 
2622 eliberat de Preparat ia 
Petrila. îl declar nul. (1274)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cusni- 
ciuc Gheorghe, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (1276)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun- 
teanu Vasile, eliberată de 
I.M. Vulcan. O declar 
nulă. (1277)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ștefu 
Mariana, eliberată de în
treprinderea de confecții 
Vulcan. O ..declar nulă. 
(1279)

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Moldo
van Gabriel, eliberată de 
Institutul de mine Petro

ANUNȚURI DE FAMILIE

MUGUREL Marincan mulțumește pe această calc 
tuturor celor care au fost alături de el la inmormin- 
tarea soției sale

MOIA MARINCAN
răpusă de o lungă și grea suferință la 28 de ani. (1275;

COLEGII de muncă de la I.R.E. Petroșani șnu.lți 
cu durere încetarea fulgerătoare din viață a celui ce 
a fost

STRAJA VASILE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1288)

SOȚIA Terezia, fiica, ginerele și nepoata anunț 
cu profundă durere dispariția fulgerătoare a bunulu 
lor soț, tată, socru și bunic

STRAJA VASILE Y
înmormîntarea va avea loc azi, 17 decembrie or; 

14 din strada Slătinioara nr. 30 Petroșani. îi von 
păstra veșnică amintirea. (1284)

SOȚUL Ștefan, fiica Elena și fiul Nicolae, niamj Ca 
talina. frații Iosif, Gheorghe, Petru, unchiul Alexan 
dru și rudele apropiate, anunță cu adîncă durere în 
cetarea din viață a iubitei lor

STROIA ELENA
• Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimii 

noastre îndurerate. (1278)

COLEGII de muncă din Institutul de mine Petre 
șani anunță cu profundă durere dispariția din mijlc 
cui lor a celei care a fost

CIBU MOMEO ELENA
Va rămîne veșnic- în gîndurile și inimile noastre. (1282

12,20 Moment muzical, 
folcloric.

12.35 Forum politico-i
deologic.

13,00 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,05 Viața culturală.
ÎS,00 Handbal mascu

lin : România — 
Bulgaria (repriza 
a 2-a) în cadrul 
campionatului bal
canic. Transmisiu
ne directă de la 
Baia Mare.

18.35 Desene animate. 
19,00 Telejurnal.
19,25 Practic, util, gos

podărește.
19,30 Ora tineretului.
20.15 Originea omului 

— serial științific. 
Episodul 4.

21,05 Drumurile țării, 
drumurile inimii. 
Concurs de cultu
ră generală.

22.15 Telejurnal.

șani. O declar nulă. (128 
PIERDUT portmone 

conținînd buletin ident 
tate, două carnete C.F.R. 
abonament C.F.R. Găsit 
rul rog a se adresa Vinti 
Băiuț, Livadia, 61 sau un 
post de miliție. Recompe 
să. (1281)

PIERDUT foi de parcu 
seria TZ 436124 și B 
427361 pe numele Toad> 
Constantin, eliberate < 
I.U.G.T.C. coloana Vulca 
Le declar nule. (1283)

PIERDUT geantă neag: 
în drum spre cimitir s; 
în cimitir. Informații En 
chiță Văcărescu nr. 10 t 
lefon 41364. Aducătorul 
recompensă. (1285)

PIERDUT certifk.at < 
calificare în meseri a < 
mecanic de utilaje- gre 
și terasamente, elîiberat < 
Autobaza C.M.V.J. petr 
șani pe numele Iliuță b 
colae, in anul 1981. Se d 
clară nulă.

PIERDUT can. *■ de st 
dent pe numele fi^rja V 
leriu, eliberat de Institut 
de mine Petroșani. îl d 
clar nul. (1287)

CETĂȚENI!
Contribuiți la valorificarea unor însemna

te resurse economice prin predarea sticlelor și 
borcanelor din gospodăria dv, la schimb, con
tra marfă sau numerar, la toate unitățile co
merțului de stat sau cooperatist care comer
cializează produse alimentare în sticle și bor
cane.

A

întreprinderea minieră Dilja
cu sediul în Petroșani, strada Cărbunelui nr. 20

organizează concurs pentru ocuparea unui post de

— ȘEF SECTOR AERAJ

Concursul va avea loc în ziua de 26 de
cembrie 1981, ora 10, la sediul I.M. Dilja.

Relații privind încadrarea și retribuirea 
se pot obține zilnic la biroul O.P.I.R., telefon 
42491, interior 198.

Trustul de instalații 
montaj Brașov 

Șantierul instalații nontaj Sibiu 

încadrează pentru lucrări de investiții 
în municipiul Petroșani

— un gestionar
— un gospodar.
Informații la telefon 44812 sau 43831.

’• HAITI-' Sî ADMINISTRAȚIA • Petroșani ștr Nicolae Rălcescn — 2 telefoane 4 16 62 (secretariat) 4 24 64 fsectHi i’VAPt t ■ TWnfia Petroșani str N.colae Bâlcesco —


