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Substanțiale plusuri 
in abataje

Principalele patru bri- 
;lzi de abatai ale sec
torului IV al l.M. Lo- 
nea au raportat înde
plinirea sarcinilor anu
ale la producția fizică 
de cărbune. Plusurile 
obținute de la începutul 
anului sînt substantiate: 
15 000 de tone de căr
bune pentru brigada 
condusă de Miclea loan 
III. 7500 
da Iosif 
de . tone 
Repas si 
brigada condusă de Za- 
haria Bălăuță. Peste 
900 de tone de cărbune 
din aceste plusuri au 
fost realizate în orimi 
iumătate a acestei luni.

de tone briga- 
Clamba. 3250 

brigada Carol 
1070 de tone

Cărbune pentru cocs 
peste prevederi

Cel mai substanțial avans in realizarea sarcinilor 
producția fizică de cărbune cocsificabil a acestei

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU LA MOSCOVA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, .secretar 

general ”al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat, vineri dimineața, la Mos
cova, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, Prezidiului Sovietului Suprem 
și Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., 
cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a 
tovarășului Leonid IIici Brejnev, secre
tar general al Comitetului Central al' 
Partidului Comunist al Uniunii Sovie-

tice, președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost con
dus de tovarășa Elena ' Ceaușescu, de 
tovarășul Ilie Verdeț, de alți 
din conducerea de partid și de

★
în aceeași zi tovarășul 

Ceaușescu a sosit la Moscova.

tovarăși 
stat.

Nicolae

Solemnitatea luminării înaltului ordin 
„Victoria Socialismului66, 

tovarășului LEONID ILICI BKEJNEV
solemnității 

a avut loc la Krem- 
în după-amiaza zilei

In cadrul
care
lin

de 18 decembrie, tovarășul

Nicolae Ceaușescu. secre-z 
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a înmînat tova-

râsului Leonid Ilici Brej- 
nev, secretar general al 
Comitetului Central al

(Continual e in pag. a 4-ai

Cu 15 zile mai devreme
pre stratul de cărbune

V. FENEȘANU

(Cont. în pag. a 2-a)

brigadă, 
Iar din 
adunate 
de lună 
succesul

In decursul anului, în 
ipostaze diferite am 
avut satisfacția de 

a consemna depășiri 
ale planului fizic la fo
raje, cînd la o 
cînd la alta, 
astfel de fapte, 
zi cu zi, lună 
s-a încropit 
deosebit pe care îl ra
portează un colectiv mic, 
dar harnic — îndeplini
rea planului fizic anual 
de foraje cu 15 zile mai 
devreme Ia nivelul sec
ției Valea Jiului a în
treprinderii de prospec
țiuni și explorări geo
logice Deva.

Miercuri, 16 •■decem
brie, la sediul secției de 
foraje Valea Jiului nu 
l-am întîlnit pe ing. 
Gheorghe Negescu, șe
ful secției. Era plecat 
la o sondă, unde se 
cerea stabilirea unei so
luții tehnice operative 
pentru reluarea foraju
lui. Șeful raionului 2, 
ing. Grigore Cevală, un

la
luni, ca și in îndeplinirea sarcinilor anuale înregistrează 
la I. M. Uricani colectivul sectorului II, care raportează 
un plus de 7 000 de tone de cărbune de la începutul 
anului și o producție suplimentară extrasă in luna de
cembrie de peste 2 500 de tone. Acționînd cu hotărîrea 
fermă de a se da țării cît mai mult cărbune cocsificabil 
necesar economiei naționale, numeroase brigăzi de 
mineri ale întreprinderii raportează la această dată 
îndeplinirea sarcinilor anuale. In cel mai productiv 
abataj al minei, dotat cu complex mecanizat de sus
ținere de mare capacitate, brigada condusă de Ilie 
Amorăriței — sectorul II — a realizat propriile sarcini 
la producția fizică, pe primele 14 luni ale anului, în 
proporție de 115 la sută. La sectorul I, brigada condusă 
de Aurel Șoșoi înregistrează o depășire a planului fizic, 
în aceeași perioadă, cu 18,4 la sută. Prin plusurile 
raportate pînă acum și-au mai realizat sarcinile anuale 
brigăzile conduse de Dumitru Bornoiu, Gheorghe Nistor, 
Gheorghe Scorpie, Ion Volocaru, Ștefan Baciu și altele.

J

Plenara Comitetului 
municipal de partid

adevărat veteran al 
crărilor de sondaje 
prospecțiuni, care de 
de ani este prezent 
șantierele sondelor din 
Valea Jiului, ne confir
mă că la zi, din calcule 
reiese că erau forați de
ja 242 metri peste sar
cinile planului fizic pe 
anul 1981. Ce înseamnă 
asta ? In esență, pune
rea în valoare, identifi
carea și descifrarea a- 
mănunțită a unor noi 
rezerve de cărbune în 
perimetrele cîmpurilor 
miniere Uricani, Lupeni, 
Iscroni, Dîlja și Petri- 
la. Unde au străbătut 
forajele vor apare, mai 
devreme sau mai tîrziu, 
galeriile și abatajele...

Printre sondorii care 
și-au făcut cu prisosin
ță datoria, realizînd lu
nă de lună însemnate 
depășiri de plan, în

CALITATEA CĂRBUNELUI
ortofitoiui de czm^iiutiă zniitcrccACa

Piatra, piatră de e

Ieri, a avut Ioc la Pe
troșani plenara Comitetu
lui municipal de partid. 
La lucrările plenarei au 
participat membrii Comite
tului municipal de partid, 
ai Comisiei municipale de 
revizie, activul de partid 
din domeniile organizato
ric și de propagandă, mem
brii Consiliului municipal 
de control muncitoresc, se
cretarii comitetelor de 
partid, președinți de sindi
cat, secretarii comitetelor 
U.T.C. din unitățile econo
mice și instituțiile Văii Jiu
lui, alte cadre cu munci de 
răspundere.

Plenara a analizat acti
vitatea organelor și orga
nizațiilor de partid din 
Valea Jiului pentru pregă
tirea politico-ideologică, 
cultural-educativă și patri
otică a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, in 
vederea formării omului 
nou, cu o înaltă conștiință 
socialistă, revoluționară, 
participant activ la reali
zarea sarcinilor economico- 
sociale reieșite din docu-

demontele de partid și 
stat.

în cadrul dezbaterilor 
luat cuvîntul tovarășii Va- 
sile Chirculescu, Gheorghe 
l’ană, Aurel Comșa, Nico
lae Lobonț, loan Orza, 
Mircea Baron, Ilie Chiron. 
Petru Barb, Ionel Crăiescu, 
Victor Cătuțoiu, Ion Cărăi- 
mănean.

Atit in raportul prezen
tat, cît și în cuvintul par- 
ticipanților la dezbateri 
s-a apreciat faptul că, in 
perioada analizată, activul 
de partid din domeniul 
propagandei, educației, cul
turii și invâțămintului au 
depus eforturi susținute și 
s-au obținut rezultate de
osebite. Activitatea de pre
gătire politico-ideologică și 
cultural-educativă, patri
otică a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, 
fiind o componentă de fond 
a muncii de partid, un 
cadru optim pentru stimu
larea și afirmarea deplină 
a personalității umane, a 
ideilor și soluțiilor nova
toare, pentru aplicarea

au

viață a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehni
cii. Acționînd în spiritul 
sarcinilor reieșite din do
cumentele Congresului al 
Xll-Iea al partidului. Con
gresul educației politice și 
culturii socialiste, a teze
lor formulate în expu
nerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, organele 
și organizațiile de partid 
din municipiu s-au orien
tat spre creșterea calității 
și eficienței întregii activi
tăți ideologice și politico- 
educative. S-a apreciat că 
activul de partid din do
meniul propagandei, edu
cației, culturii și invăță- 
mintului a fost mai bine 
mobilizat și integrat in 
desfășurarea unei activități 
nemijlocit legată de înfăp
tuirea sarcinilor economice 
și sociale ce revin muni
cipiului în sporirea pro
ducției de cărbune, cu ac
cent deosebit pe cel cocsi
ficabil, realizarea obiectj-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Eforturi susținute pentru

Deși este cel mai tî- 
năr sef <le brigadă din 
cadrul sectorului III de 
la I.M. Bărbăteni mine
rul Mihai Samson și or
tacii din formația de lu
cru ne c.are o conduce 
se numără printre frun
tașii sectorului. Realiză
rile brigăzii confirmă a- 
această afirmație : obți
nerea unei productivi
tăți medii de 7 tone pe 
post față de 4.85 plani
ficat. In imagine briga
dierul Mihai Samson a- 
lături di- ortacii Costică 
Butuc și Marin Suciu.

Bucuriile 
copilăriei
Astăzi, după ultima 

oră de curs, începe va
canța școlară de iarnă 
care, prin irezistibila 
ispită a zăpezii și ghe- 
ții, este cea mai Jru- 
moasă, mai mult aștep
tată perioadă ce urmea
ză trimestrului de învă
țământ. Copilăria este 
vîrsta bucuriilor, a vi
surilor pure și nelimi
tatei fantezii.

Vacanța de iarnă o- 
copiilor bucu- 

speranțe,

n-are ce căuta în cărbune
Cu puțin înainte de sfir- 

șitul primei luni a anului, 
ale cărui trepte ultime le 
parcurgem, colectivul I. M. 
Paroșeni chema la între
cere toate unitățile mini
ere, pentru un cărbune mai 
mult, mai bun. Cu acel 
prilej minerii de la Paro
șeni se angajau să reali
zeze o producție netă su
plimentară în valoare de 
3 milioane lei și să depă
șească planul la producția 
fizică cu 20 000 de tone 
de cărbune. Se spunea, 
printre altele, că pentru 
realizarea angajamentelor 
asumate se va acționa 
pentru „...reducerea cu 0,5 
la sută a conținutului ad
mis de cenușă și umidita
te, față de nivelul stabilit

în plan...“. Nu întîmplător 
am abordat această parte 
a chemării la întrecere, ci 
tocmai 
pentru 
alizate 
mente, 
ră a cărbunelui putea efec
tiv să-și aducă contribuția. 
Spunem „putea" pentru că 
în realitate calitatea căr
bunelui se prezintă la 
I. M. Paroșeni în condi
ții cînd foarte rele, cînd... 
rele. Bineînțeles, rezulta
tele din ultimele luni ale 
anului trecut încurajau 
astfel de angajamente. Ele 
au consemnat tot atîtea 
succese, pe toate ultimele 
șase luni procentul fiind 
sub cota admisă, realizîn- 
du-se o medie de 36,4 față

datorită faptului că 
a putea fi fost re
cele două angaja- 
o calitate superioa-

de 39 cît era admis, 
altfel, mina Paroșeni a 
primit o bonificație de 
12 985 de tone cărbune 
pentru realizările respec
tive. Situația calității în 
acest an a fost însă foarte 
schimbătoare. De la „foar
te bine“ — 37,6 în iulie, 
s-a ajuns la „foarte rău" 
— 46.2 în septembrie 
„satisfăcător" — 40,2 
noiembrie, 
cărei schimbări 
surprinde. Cele 
tone cu care mina Paro
șeni a fost penalizată nu
mai în ultimele 6 luni 
umbresc rezultatele foarte

Și 
în 

O situație, a 
radicale, 

21 607

loan Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 2-a)

Magazinul universal din 
centrul municipiului își î- 
nalță deja impozant mo
derna arhitectură. Finisări
le in curs vor întregi mun
ca , de pînă acum a cons- 

• tructorilor, adăugind o- 
biectivului noi frumuseți 
estetice, iar în perspectiva 
unei jumătăți de an și 
funcționalitate. Maistrul 
Petru Cosma, prezent aici 
de cînd se punea piatra de 
temelie a obiectivului ne 
declara :

— Ultimele două luni, în
deosebi noiembrie și ultima 
decadă a lui decembrie, au 
constituit perioadă de vîrf

în creșterea ritmului 
execuție. In luna noiembrie, 
față de septembrie, valoarea 
producției de investiții s-a 
dublat. A crescut în ace
eași măsură productivitatea 
muncii pe lucrător. Res
pectiv, realizăm cca. 13 500 
lei pe lună și constructor, 
față de 11500 lei cit este 
productivitatea planificată. 
Activitatea este organiza
tă pe două schimburi pre
lungite, ceea ce ne dă con
vingerea că pînă la sfîrși- 
tul anului vom încheia în

T. cAmpianu

(Continuare in pag. a 2-a)

caracteristice sfir- 
șitului de an ca
lendaristic : un orășel 
al lor, sărbătorirea tra
diționalului pom de 
iarnă, carnavaluri, o 
mulțime de posibilități 
de a-și petrece timpul 
intr-un mod plăcut re
creativ și, totodată, ins
tructiv și educativ. Bu
curia lor este că tră
iesc într-o țară so
cialistă în care gri
ja de a ocroti tînăra 
generație constituie un 
fapt de fiecare zi : 
partidul și statul ve
ghează la seninătatea 
copiilor.

Dar a venit vacanța ' 
Ghiozdanele și servie
tele se vor odihni, lo
cul lor este luat pentru 
cîtva timp de să»’.:. pa 
tine, schiuri, i-ir frigul 
le va îmbujora copiilor 
noștri obrajii. Vacanță 
plăcuta ' (Ts.)

•h;

I
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Plenara Comitetului municipal de
(Urmare din pag li

a

velor de investiții, dezvol
tarea și modernizarea în- 
vățămîntului, a cercetării 
științifice, ridicarea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii din Valea Jiului.

Plenara a apreciat că 
in acțiunea de perfecțio
nare a activității politico- 
ideologice și cultural-edu
cative s-a pornit de la ex
periența Văii Jiului în a- 
cOst domeniu, aplicind in 
viață sarcinile ce le revin 
din documentele de partid, 
cele trasate de Comitetul 
județean de partid, acțio- 
nînd neobosit pentru a a- 
sigura diversificare, forță de 
convingere a actului politic, 
educativ, cuprinzind toate 
categoriile de oameni ai 
muncii. Sub conduce
rea comitetului muni
cipal <le partid, a co
mitetelor orășenești de 
partid, consiliile de educa
ție politică și cultură so
cialistă. toate instituțiile 
specializate șl-au perfecțio
nat stilul și metodele de 
muncă, subordonînd in-

Cu 15 zile mai devreme
(Urmare din pag 1)

vnigind uneori dificul- 
lujt aeosebite, se numă
ra și cei din brigăzile 
conduse de Ionel Bar
bu, Gheorghe Vină, Ti- 
iu Popescu,, Alexandru 
Petcu, Constantin Ra
dulescu, Constantin Fu- 
su. In fruntea întrece
rii socialiste, cu 350 m 
fizici forați peste sar
cinile de plan pe 1981 
se numără sondorii din 
schimburile conduse de 
Adrian Cucu, Aristică 
Baban, Radu Vilceanu, 
Constantin Mălăiuș, Ni- 
colae Pană. Titu Ciucu- 
lete, Gheorghe Păiuș, 
Constantin Codriș de la 
sondele din cîmpul mi
nier Iscroni.

Însoțiți de șeful raio
nului 2, avem prilejul 
de a cunoaște la fața 
locului oamenii uneia 
dintre cele mai bune 
formații a lui Titu Po
pescu — de la sonda 
6253. Tocmai se rapor
tase instalarea tubului 
de ghidaj. Forajul putea 
să înceapă. Datorită e- 
forturilor conjugate ale. 
schimburilor de sondori

Piatra n~are ce căuta în cărbune
(Urmare din pag li 

bune de anul trecut. în 
lipsa tehnicianului Cornel 
Savu (responsabil cu cali
tatea) am căutat să lămu
rim situația cu ajutorul 
inginerului Nicolae Bucur, 
șeful biroului producție. 
Dificultățile enumerate și 
descrise de interlocutorul 
nostru considerăm că deși 
sînt multe și variate, ele 
pot fi eliminate printr-o 
unitate de acțiune a oa
menilor. Astfel, structura 
stratelor, anumite interca- 
lații care în' stratul 18, 
blocul VI ajung la 60 de 
cm sau chiar mai mult, 
sînt într-adevăr piedici. La 
două abataje mari în pa
nourile II și III, stratul 
de cărbune a fost traver
sat de „pachete" multiple 
de falii. Firesc, în abata
jele unde exploatarea se 
execută cu pușcare, nu sînt 
probleme, piatra, care se 
evacuează chiar cu căr
bune, fiind separată și a- 
leasă corespunzător. însă 
în abatajele cu complexe 
mecanizate, alegerea pie
trei se face greu, datorită 
granulației mici. Ce -se face 
totuși în aceste situații ? 
Am aflat că acolo unde 
lucrarea permite se merge 
cu fronturi - scurte, la ne
voie se fac în lucrările de 
pregătire „saci" (nișe de

treaga activitate politico- 
euucativă realizării sarcini
lor de producție, pentru 
creșterea forței de influ
ențare a tuturor acțiunilor 
ideologice și moral-politice, 
contribuind la crearea unui 
climat sănătos de muncă, 
determinînd un sporit in
teres față de perfecționarea 
pregătirii profesionale și 
stimularea inițiativelor
muncitorești creativității 
oamenilor muncii.

Plenara a analizat con
tribuția tuturor formelor, 
metodelor și mijloacelor ac
tivității politico-ideologicc 
la dezvoltarea și afirmarea 
activă a conștiinței socia
liste în procesul muncii, în 
viața socială, în toate în
treprinderile. în acest sens 
s-au formulat aprecieri și 
recomandări la adresa or
ganizării, conținutului și 
eficienței invățămîntului 
politico-ideologic, sporirea 
funcției politice și educa
tive a adunărilor de 
partid de sindicat, U.T.C. 
și O.D.U.S. Analizînd re
zultatele obținute pină in 
prezent, s-a apreciat că or
ganizarea „Zilei invățămin- 

conduse de Gheorghe 
Avramescu, Vasile Să- 
van, Cucăilă Aristică și 
Ion Zavelcă, in ciuda 
străbaterii uner pante 
pe drumuri improvizate, 
în ciuda terenului des
fundat, instalafia a fost 
transportată «și pusă pe 
poziție la timp. Șeful 
brigăzii ține la zi evi
dența realizărilor. Pină 
în noiembrie notase 150 
m fizici forați peste 
plan.

Dinspre masivul mun
ților lietezat venea pes
te sonda 6253 un vînt 
rece, încărcat cu fulgi 
mărunți de nea. In ciu
da viscolului, podarul, 
omul de la granic, „pră- 
jinarul" și mecanicul se 
aflau la posturile lor. 
Umil din schimburile 
brigăzii lui Popescu în
cepuse forajul celei de-a 
patra sonde din acest 
an. Era una din son
dele care, de fapt. în
cepuse forajele necesa
re anului viitor, pentru 
a descifra mai devreme 
tainele zăcămintelor de 
cărbune...

1
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depozitare temporară a 
sterilului). Cea mai im
portantă acțiune, este insa 
ca peste tot de altlel, 
claubajul de la suprafață. 
Este însă ea destul de e- 
ficientă ? După spusele in
ginerului Nicolae Bucur, 
care ne-a însoțit, se pare 
că da, dînsul considerînd 
că cele trei femei, cîte 
sînt pe schimb, fac față 
solicitărilor. Care estc 
tuși cauza marilor variații 
ale procentului de cenu
șă ? Răspunsul cel mai si
gur este acela că în sub
teran se acționează prea 
puțin, ori cîteodată deloc 
în privința îmbunătățirii 
calității cărbunelui. Chiar 
la claubaj, spațiul' permite 
să mai lucreze pe schimb 
încă un om sau chiar doi, 
dar se ezită. Mai mult, 
planul de măsuri al ul
timei adunări generale a 
oamenilor muncii este des. 
tul de... sărac în această 
privință. El prevede doar 
cinci măsuri generale, care 
din păcate își dovedesc 
prea puțin eficiența. Așa 
cum este firesc, am apre
ciat la momentul respec
tiv inițiativa colectivului 
de la I. M. Paroșeni. Oa
menii muncii din acest 
colectiv, trebuie să fie con- 
știenți, că una din cele 
mai importante căi de ma. 

tului politico-ideologic" este 
o experiență bună, contri
buind la înfăptuirea unei 
calități superioare in aceas
tă privință. In aceeași or
dine de idei, s au făcui re
feriri și Ia alte lorme și 
modalități ale activității 
politico-ideologicc, intre 
care creația tchnico-științi- 
fică propaganda vizuală și 
auditivă, integrarea mai ac. 
tivă și eficientă din punct 
de vedere economic și e- 
ducativ a înv.ățăinintului 
cu cercetarea, proiectarea 
și producția, educația pa
triotică și revoluționară, 
materialist-științifică a oa. 
menilor muncii, viața cul
turală din municipiu.

Analizînd in spirit critic 
și autocritic acest impor
tant domeniu de făurire a 
omului nou, creator de va
lori materiale și spirituale, 
plenara și participanții la 
dezbateri au subliniat și 
neajunsurile, neîmplinirile 
care s-au manifestat, indi- 
cînd, in același timp, căile, 
modul de acțiune pentru 
înlăturarea lor, pentru ri
dicarea întregii activități 
la o calitate nouă. In a- 
cest context, se cerc o mai 
mare grijă pentru sporirea 
eficienței întregii activități 
de propagandă, o implica
re profundă in viața colec
tivelor de muncă din între
prinderile miniere, din toa- 

Constructorii viitorului magazin universal din 
Pe t roș ani, au ajuns la cota finală a clădirii.

terializare a sarcinilor asu
mate o constituie predarea 
către economia națională a 
unui cărbune cocsificabil 
de cea mai bună calitate. 
Așa cum bine s-a arătat 
într-o recentă analiză ce 
a avut loc la comitetul 
municipal de partid, pe 
tema calității cărbunelui 
mai sînt încă multe între
prinderi miniere care ur
măresc doar extragerea 
unei mase miniere cit mai 
mari, neglijînd însă creș
terea calității cărbunelui. 
Care este urmarea ? E- 
xemplul concret îl dă 
mina Paroșeni care nu și-a 
putut onora promisiunea 
de la începutul anului. în

E GOSPODĂREȘTI. în- 
I ființarea gospodăriilor a- 
I nexe a devenit o preocu- 
Ipare de seamă a unită

ților economice. La Vul- 
. can, conducerea I. C. S. 
| Mixtă a înființat recent 

o gospodărie anexă în 
care se cresc porci. Pen
tru viitor, se are în ve
dere extinderea acestei 
gospodării anexe și spo

te unitățile economice pen
tru a-i mobiliza, într-o at
mosferă de înaltă conștiin
ță minerească, în ordine și 
disciplină. la realizarea 
sarcinilor economice din 
acest prim an al cincina
lului calității și eficienței, 
și pregătirea temeinică 
producției anului 
Este necesar să se

la om 
gene- 
pozi- 

inine-

acest 
sar- 

comi-

muncii. In 
s-a remarcat, 
deosebite au 
orășenești de partid, 
din întreprinderile 

de

a 
1982. 
pună 

un accent deosebit pe mun
ca politică de la om 
insistîndu-se pentru 
ralizarea experienței 
tive, a inițiativelor
rcști, cultural-educative, ale 

' creației telinico-ștințifice 
de masă în vederea 
creșterii producției de căr
bune, realizată prin res
pectarea strictă a securită
ții 
scop, 
cini 
tetele 
cele 
miniere, organizațiile 
bază, datoare să pună cu 
fermitate în centrul acti
vității politico-ideologicc 
și cultural-educative un 
obiectiv de sinteză a în
tregii munci : îndeplinirea 
sarcinilor economice, ex
presie concentrată a efici
enței acțiunilor de propa
gandă.

Plenara și 
la dezbateri 
că pornind 
liența bună de pină acum, 

participanții 
au apreciat 
de la expe-

loc să extragă suplimentar
20 000 tone de cărbune, 
așa cum a promis, ea a 
pierdut — doar în 6 luni
21 607 de tone de cărbune 
din cauza nerealizării in
dicatorilor de calitate. Con- 
cluzia e clară pentru cine 
vrea s-o vadă : nu numai 
tone multe extrase con
tează, dar contează ca res
pectivele tone să fie de 
cărbune concsificabil și nu 
doar piatră care să ajun
gă la halda de steril, după 
ce se cheltuiesc pentru a- 
ceasta bani cu transportul 
și trecerea ei prin tot flu
xul tehnologic de prelu
crare — unde mai strică și 
utilajele.

rirea efectivului de por
cine.

R3 PENTRU CITITORI. 
Ultima lună a anului a 
constituit pentru biblio
teca clubului sindicatelor 
din Lupeni o perioadă 
rodnică de activitate. De 
la bibliotecara Elisabeta 
Sav aflăm că, prin cele 
peste 200 de volume in
trate în dotarea biblio
tecii în această lună, nu
mărul volumelor aflate 
la dispoziția cititorilor din 
acest oraș se ridică la 
40 000.

AMENAJĂRI. în-

partid
sînt create largi posibili
tăți pentru desfășurarea u- 
nei activități politico-ideo
logice, educative și cultu- 
ral-artistice, la care să 
contribuie, sub îndrumarea 
unitară și nemijlocită a 
Comitetului municipal de 
partid, consiliile de educa
ție politică și cultural-ar- 
tistlcă, organizațiile do 
sindicat, O.D.U.S., U.T.C., 
comitetele de cultură și e- 
ducație socialistă, școlile, 
pentru desfășurarea unei 
munci indisolubil legată de 
activitatea economică, de 
sarcinile importante ce 
revin minerilor din Valea 
Jiului. La baza întregii ac
tivități care se va desfă
șura, s-a subliniat in cadrul 
plenarei, trebuie să se a- 
fle ideile de înaltă valoa
re principială, teoretică și 
practică reieșite din recen
ta plenară a C.C. al 
P.C.R., din Expune
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din strălucitele 
acțiuni întreprinse de 
România socialistă, de se
cretarul general al parti
dului, pentru a se asigura 
in lume un climat de 
destindere, pace și colabo
rare.

în încheierea lucrărilor 
a luat cuvîntul tovarășa 
Maria Mitrofan, secretar al 
Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R.

Eforturi 
susținute
(Urmare din pag 1) * *

totalitate structurile de re
zistență. Cel mai important 
succes . l-am înregistrat în 
ultimul timp la construcția 
casei scărilor, cea din ari
pa nordică fiind terminată
într-un timp record, iar 
la cea din sud se luîrează 
în ritm intens.

Ne-am convins la fața 
locului de adevărul celor 
spuse. Milică Tăbăearu și 
Iliuță Zaharia, componenți 
ai echipei de dulgheri con
dusă de • Gheorghe Savin, 
ne-au asigurat că și scara 
sud, la care lucrează, va 
fi terminată în cel mult 
zece zile. Echipa lor a sosit 
de pe șantierul din Vulcan, 
dar cu tot efortul pe care 
aceasta o presupune pen
tru membrii formației, ca 
și condițiile de lucru mai 
grele din cauza iernii nu-i 
împiedică să se afle zi de 
zi la înălțimea sarcinilor și 
răspunderilor care le revin. 
Tot de la. Vulcan au sosit 
de curînd și echipele de 
zidari conduse de Iosif Am- 
bruș și Ion Orhriniuc, iar 
de la Lupeni cea condusă 
de Constantin Barbu, an
grenate deja la execuția fi
nisărilor interioare în vi
itoarele spații comerciale. 
„Veteranii" acestui șan
tier — membrii echipelor 
din Petroșani conduse de 
Gheorghe Neagoe, Ludovic 
Horvath, Ion Militaru și 
altele continuă să munceas
că, acum, la sfîrșitul anu
lui, la noi cote ale exigen
țelor pentru a asigura da
rea in folosință la jumăta
tea anului viitor, a maga
zinului universal. La aco
periș, șeful de echipă izo
latori, Ion Toma. este gră
bit — se efectuează izola
ția pe ultimii metri pă- 
trați.

tr-o clădire anexă a clu
bului sindicatelor din 
Vulcan s-au amenajat 
două săli pentru cercuri 
și repetiții și un original 
club „disco". Urmează ca 
acestea să fie mereu 
pline de participanți.

■ REVEL1OANE.’Can
tinele I.A.C.C.V.J. orga
nizează in acest an 12 
revelioane. în noaptea 
dintre ani, mai mult de 
1300 de oameni ai mun
cii vor beneficia de ser
viciile lucrătorilor acestei 
întreprinderi.

H PENTRU PACE. La

ATENȚIE AMATORI... 
LIMITA EVITĂRII ORI

CĂRUI PERICOL !
în ziua de 13 decem

brie a.c. conducătoarea 
auto amatoare Maria 
Szigeti din Oradea, 
strada Făgărașului nr. 
136.24 în timp ce con
ducea pe raza comunei 
Bănită autovehiculul 
proprietate personală 2 
BII 380. drumul fiind 
acoperit cu polei nu a 
redus viteza nînă la e- 
vitarea oricărui pericol, 
a pierdut controlul vo
lanului. derapînd si in- 
trînd într-un autobuz ce 
circula din sens opus. 
Din fericire. impactul 
cu autobuzul nu s-a 
soldat decît cu avarie
rea' autovehiculului

„STAȚIONEAZĂ" 
PE DREAPTA

Conducătorul autove
hiculului 2 UD 7394 pe 
nume Florian Ernest 
Marian in data de 11 
decembrie a-c. circulînd 
pe bulevardul Republi
cii din Petroșani nu a 
acordat prioritate unui 
grup de pietoni care 
traversau ree>d.'** r«r,ntar

strada. Susnumitul con
ducător auto, profesio
nist. de altfel, i-a fost 
suspendat permisul de 
conducere ne timp de o 
lună. Acum ..staționînd" 
pe dreapta se va gîndi 
mai mult la faptul că 
regulile de circulație 
trebuie respectate cu 
strictete.
CURSA ÎNTRERUPTA

în cartierul Aeroport 
— Petroșani în seara 
zilei de 16 decembrie 
orele 17. a apărut un 
„bolid" oe patru roti 
care circula practic din 
bordură în bordură si 
care îl avea la volan 
in stare de ebrietate pe 
Marcel Mănăescu in vîrs- 
tă de 19 ani. Cursa ..bo
lidului" care era o fan- 
dromă cu cupă de 2.5 
mc. apartinînd l.C.C.F. 
Timișoara, lot Petroșani 
a fost oprită la limo de 
către echipa iui ue cir
culație al miliției mu
nicipale. Ce au ie zis 
cei care au sarcina ne 
a vegnea moam vum 
sini lolosite mașinile si 
utilajele pe care ie au 
iu aotare

RECOMANDĂRI
In \ alea Jiuiui iarna 

este tot mai capricioasă. 
Carosabilul este acope
rit cu un strat suotirș 
de gheata. Ceata persis
tă în mod deosebit di
mineața si seara. In a- 
cest sens recomandăm 
conducătorilor auto să 
evite deplasările cu au
toturismele proprietate 
personală, iar celor ca
re ies, totuși, in trafic 
ie recomandăm să a- 
dapteze viteza autove
hiculului la starea dru
mului.

■>>
Duminică, 20 decem

brie ac. este permisă 
circulația autovehicule
lor proprietate persona
lă cu număr de înma
triculare FĂRĂ soț.
Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului de 
circulație al miliției 

municipiului Petroșani

Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din Vulcan a 
avut loc o dezbatere pe 
tema ; „Pacea, dorință ar
zătoare a românilor" la 
care au participat mem- . 
brii cluburilor de dezba- I 
teri politice de la Casa ' 
pionierilor și din școli, J 
profesori de științe soci- I 
ale. în încheiere, pionie
rii Școlii generale nr. 1 
au prezentat un recital 
de poezie sub genericul
„Copiii Terrei și pacea".

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU
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Manifestare de amploare a muncii și creației, a patriotismului și spiritului revoluționar la clubul din Uricani,

intr-o zi de relache
Cea mai amplă manifes

tare a spiritualității româ
nești, care a stimulat for
ța creatoare a poporului 
intr-un neîntrerupt contact 
cu activitatea social-econo- 
mică, Festivalul național al 
educației și culturii socia
liste ..Cintarea României", 
ediția 1979—1981 s a înche
iat printr-un reprezentativ 
spectacol al laureațiloi la 
care a participat și o for
mație minerească din Va
lea Jiului, plămădită in a- 
cești ani : corul „Freamă
tul adincului" de la între
prinderea minieră Fetrila. 
Strălucită inițiativa a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului. Festivalul național 
„Cintarea României" al că
rui scop este făurirea omu
lui nou, constructor conști
ent al societății socialiste 
multilateral dezvoltate, este 
o expresie a caracterului 
democratic atit de profund 
specific societății noastre, o 
manifestare de masă a spi
ritului revoluționar - in cul
tură, educație, in creațio 
tehnică — a conștiinței tutu
ror oamenilor muncii. „O 
largă mișcare de educație 
și creație, un adevărat fes
tival al muncii și creației 
libere, o tribună vastă a 
manifestării spiritului mili
tant, revoluționar, a afirmă
rii conștiinței noi, socia
liste" - cu aceste cuvinte

I
I
I
I

9 „COLINDA ȚARII 
PENTRU MINERII 
VĂII JIULUI", ediția a 
Il-a. frumoasă manifes
tare a obiceiurilor spe
cifice sfîrsitului de an. 
inițiată anul trecut de 
Consiliul municipal de 
educație politică si cul
tură socialistă, se va 
desfășura in perioada 
27—29 decembrie. Ală
turi de formații de co
lindători din diferite zo
ne folclorice ale tării, 
vor participa artiști a- 
matori din Valea Jiului 
(clubul sindicatelor din 
Uricani. căminele cul
turale Cîmpu lui Neag. 
Cimpa Dealul Babii. 

Carn e t

Jieț. 
puri 
Iile

gru- 
sco-

9

I
I

\LL LA I
■ctacolul I

I
>1 VIC 94 .

(de la o- I 
19.30) si I

I
I

I

si

si
si 

de

caracteriza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Festiva
lul național „Cintarea 
României" care s-a trans
format de-a lungul celor 
trei ediții într-o mișcare cul
turală fără precedent, ex- 
primînd, printr-o mare di
versitate de acțiuni, unita
tea poporului in jurul 
partidului, înciederea opti
mistă, de neclintit în viito
rul luminos al patriei, ho-

Festiva'u nations „Cîniarea României• **

Paroșeni) si 
de elevi din 

municipiului.
TEATRU. Astăzi, 

la ora 18. Teatrul de 
stat din Petroșani pre
zintă. la sediu, un spec
tacol cu comedia „Al 
treilea nu se poate" de 
scriitorul bulgar Ivan 
Martinov.
• DIMINEAȚA DE 

BASME. Pentru copii, a 
cărei vacantă de iarnă 
a început, biblioteca de 
la Casa de cultură din 
Petroșani organizează 
miine (ora 11) o „Dimi
neață de basme".

9 SERILE TINERE- . 
TULI I PETROȘANEAN. | 
ciclu de manifestări | 
cultural-educative si dis- I 
tractive organizat de 
Casa de cultură din Pe
troșani. se va desfășura 
miine. de la ora 18.

9 „MUSIC HALL LA 
CIRC" este spec 
pe care Circul de stat 
din București îl prezin
tă astăzi (la orele 16 
19.30). miine ( 
rele 10 16 si 19.30)
luni (de la orele 16 
19) De scena Casei 
cultură din Petroșani.

tărîrea de a făuri noi va
lori ale artei și culturii 
socialiste în care se con
centrează înseși idealurile 
supreme ale poporului.

Festivalul național al e- 
ducației și culturii socialiste 
..Cintarea României" a de
clanșat in Valea Jiului e- 
nergiile creatoare ole mi
nerilor, ale tuturor oame
nilor muncii, dovedindu-le, 
printr-o mare diversitate de 
stiluri, mijloace și forme, 
capacitatea de o scoote la 
lumină nu numai mai mult 
cărbune, dar și mărturii ole 
minunatului suflet al mi
nerului : setea de frumos, 
nobila credință în idealu
rile umaniste, concentrate 
în noi și noi valori ale 
artei și culturii în care se

„At tre/iea nu se poate“ de ivan
Cînd, în urmă cu nu 

prea mul ți ani, aveau loc 
primele transplanturi de 
inimă, știrile erau senza
ționale, desehizîndu-se noi 
orizonturi în medicină, 
lată că a venit și vremea 
transplantării capului, iar 
cel care a efectuat această 
uimitoare operație nu este 
un chirurg, ci scriitorul 
bulgar Ivan Martînov, au
torul comediei „Al treilea 
nu se poate" sau „Noul A- 
dam" (a cărei premieră ab
solută avea loc, în 1979, la 
Brașov), fiind a treia 
premieră a acestei sta-
giuni pe scena Tea-
trul ui de stat „Valea
Jiului" din Petroșani. Co-
media, ce are o anumită
savoare a sa, este elabo-
rată în tehnica qui-pro- 

quo-ului și dezbate foarte 
serioase probleme etice 
(este important capul sau 
trupul ?, poți să fii ceea 
ce nu ești ?), cu semnifi
cative ecouri în viața soci
ală. Intr-un accident de 
circulație, cum multe se 
petrec în zilele noastre, 
capul filosofului Blagodu- 
șev este de nereparat iar 
șoferul Ilia Petrov are 
trupul sfîrtecat. Și astfel 
că chirurgul Kiprianov e- 
fectuează cu veselă hotă- 
rîre, un nemaiauzit trans

reflectă, într-o armonioasă 
imbinare, atit nestematele 
folclorului cit și viața nouă 
din acești ani ai socialis
mului, Despre amploarea 
participării oamenilor mun
cii din Valea Jiului, despre 
vocea lor distinctă în ma
rea simfonie a festivalului 
.Cintarea României" stau 
mărturie cele 657 de diver
se formații - dș la poezie, 
muzică, teatru, dansuri, 

brigăzi artistice și grupuri 
de satiră, pînă la remar
cabilul domeniu al creati
vității tehnico-științifice 
cu 16 640 de participant la 
ediția 1979—1981 (Io ediția 
a ll-a erau 496 formații cu 
13 840 participant), obți- 
nîndu-se 57 titluri de lou- 
reot.

Aceste rezultate sinteti
zează insăși calitatea acti
vității educative și cultural- 
artistice, care se integrea
ză în munca și viața mi
nerilor, innobilîndu-le con
știința, contribuind la rea
lizarea importantelor sar
cini economice ale Văii 
Jiului. In această implicare 
profundă in procesul mun
cii, creatoare de noi valori 
materiale, se află dimensi

plant : capul șoferului este 
pus pe trupul filosofului. 
Și astfel este creat un alt 
om, care nu-i nici unul, 
nici altul, ci „al treilea".

Din această situație se 
nasc împrejurări comice, 
însoțite și de un limbaj a- 
decvat. Cine crede câ este 
o piesă de tip sciencefiction 
se înșeală ; nu este alt
ceva decît un coșmar al 
chirurgului Kiprianov so

Cronică de teatru
licitat, intr-adevăr, la o o- 
perație. Trezit din somn 
privește cu stupoare la șo
fer, unul dintre pacienții 
straniului transplant efec
tuat în vis.

Regizorul Marcel Șoma 
(care a sărbătorit cu aceas
tă premieră 25 de ani de 
activitate artistică neîntre
ruptă la Teatrul de stat 
din Petroșani) a înțeles 
substanța comediei, cu re
plici vii, plină de ritm, ne- 
delimitînd, însă, starea de 
vis de cea de veghe, ceea 
ce ar fi contribuit, desigur, 
la dezvăluirea întregii situ
ații. De această dată Mar
cel Șoma a creat un spec
tacol care alunecă voios, 
captivează spectatorul și-l 

unea patriotică, revoluțio
nară a culturii socialiste, 
chemată nu doar sa reflec
te, să oglindească viața 
și munca, ci să participe 
efectiv la înfăptuirea pro
gresului și civilizației pe 
pămîntul patriei. Contribu
ția minerilor, a tuturor oa
menilor muncii la cunoaș
terea, valorificarea și dez
voltarea tezaurului spiritu
alității românești se mani
festă într-un mod activ și 
eficient numai prin calita
tea activității din producție, 
in care se exprimă insăși 
conștiința omului ce se 
modelează în contextul sti
mulativ și generos al Fes
tivalului național „Cintarea 
României".

Pornind de la ceea ce s-a 
înfăptuit in activitatea edu
cativă și cultural-artistică 
din Valea Jiului, de la re
zultatele obținute in ediția 
1979—1981 o Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei" este necesară o și 
mai sporită forță de mani
festare a inițiativelor porni
te din mijlocul minerilor, 
pentru a crea o viață edu
cativă bogată, atractivă, 
continuă, pentru a dezvol- 
,ta și a pune in valoare ce 
s-a creat in aceste etape 
de inegalabilă forță stimu
lativă pentru înflorirea cul
turii din patria noastră.

- S. TIBERIU

implică în conotațiile co
mediei. Și totuși cîteva 
indicii de plonjare în vis 
există în scenografie (inge. 
nioasă și funcțională creată 
de Elena Buzdugan, sceno
grafă inspirată și cu expe
riență artistică): zarurile- 
taburet, sugerînd hazardul, 
marioneta care subliniază 
starea de coșmar.

în piesă sînt II .perso
naje dar nu toate sînt la

fel de importante în evo
luția situațiilor. Rolul 
principal — „cel de-a] trei
lea", hibridul uman obți
nut printr-o operație dem
nă de un măcelar, dar 
cîte nu visează omul ? — 
este compus de Nicolae 
Gherghe, actor cu ample 
disponibilități pentru co
medie, inventiv, expresiv 
și plin de vervă, slujin- 
du-se de toate mijloacele 
pentru a imprima tonul 
spectacolului. Un personaj 
savuros este chirurgul Ki
prianov, realizat eu subti
litate comică de Mircea 
Pinișoară. In celălalt rol 
de medic, Stonimirov, este 
Rosmarin Delica, evoluînd

Chiar dacă ne-am ales 
ziua de luni (zi liberă în 
așezămintele culturale) 
pentru ancheta noastră, la 
clubul sindicatelor din U- 
ricani am găsit ușile des
chise primitor (nu tot așa 
s-a intîmplat, în același 
oraș, la clubul tineretului). 
La cercul de vioară (12 
cursanți de diferite vîrste 
și ocupații), instructorul 
Kiraly Ludovic împărtășea 
tainele „reginei instrumen
telor" cu multă pasiune. 
„De ce exersați lunea ?". 
„Pentru că în zilele cele
lalte sînt alte cercuri, iar 
noi avem nevoie de liniș
te", ne-a răspuns, într-ade- 
văr, din discuțiile purtate 
cu Dumitru Rădoescu, di
rectorul clubului, și Dumi
tru Sîrbușcă, președintele 
comitetului orășenesc de 
cultură și educație socia
listă, la, acest club funcțio
nează 7 cercuri tehnico- 
aplicative și artistice : a- 
cordeon (14 cursanți), chi
tară (13), dactilografie (10), 
Radio-TV (14), filatelie (12) 
și foto-eineclub (14). De cu. 
rind, pentru foto-cineclub 
s-a amenajat o sală speci
ală, oferind condițiile ne
cesare desfășurării unei 
astfel de activități. Alte 
„noutăți" : o inițiativă dem
nă de apreciere este aceea 
de a întineri fanfara (14 
copii cîntă deja în compa
nia „veteranilor") ; pe lin
gă club s-a amenajat o 
popicărie, unde, lunar, o 
brigadă de mineri se des
tinde, după ce participă la 
o acțiune cultural-educati- 
vă (popicăria este amena
jată la nivelul exigențelor 
ăcestui sport, cu 4 piste, 
popice noi, și este capabilă

Instantaneu din timpul 
premierei piesei „Al 
treilea nu se poate" de 
Ivan Martînov prezen
tat de colectivul Teatru
lui de stat din Petroșani.

Foto : Șt. NEMECSEK

Martînov
cu o anume sobrietate care 
se integrează bine în 
spectacol. Am remarcat o 
tînflră actriță ce debutea
ză pe scena din Petroșani : 
Valeria Sitaru, cu aplomb 
și imaginație, exactă în 
creionarea personajului, 
vădind intuiție psihologică. 
Intr-un rol important, 
Zoia Blagodu.șeva, soția 
chirurgului, este Paulina 
Codreanu, destul de stri
dentă în sugerarea unei 
femei ușuratice și egoiste, 
plină de ifose pentru a fi 
nevastă de filozof ce se 
ocupă cu studii hilare. în 
aceeași notă de îngroșare 
excesivă, cu tentă carica
turală. evoluează și Cor
vin Alexe (Agentul de cir
culație). în alte roluri, de 
mică întindere sau episo
dice ; Zenobia Ilieș (Olga 
Kiprianova) — sigură și 
eu umor ; Francisca Ionaț- 
cu (Ziarista), Violeta Țur- 
canu (Sora medicală) și 
alții.

„Al treilea nu se poate" 
este un spectacol de come
die plăcut, cu realizări in
terpretative demne de in
teres. Publicul din Valea 
Jiului va urmări, în sfir- 
șit, și o comedie antrenan
tă, chiar spumoasă pe a- 
locuri.

T. SFĂTARU 

să găzduiască și competiții 
oficiale), lată și o idee in
genioasă : din lipsa spațiu, 
lui s-a amenajat un club 
„disco" chiar pe... scenă, 
cu o instalație multifuncți
onală. Planul anual de re
alizări la . manifestările 
culturale a fost depășit, 
pînă la 15 decembrie, cu 
12 000 lei, în dotare intrîn 
aparatură de practică cuî 
turalâ în valoare de pest 
60 000 lei. Ce activități s< 
desfășoară zilnic ? Forma- 
ția de dansuri tinerești pre
gătește intens obiceiul laic 
„Lerui-ler" cu care va par. 
ticipa la festivalul „Colin
da țării pentru -minerii 
Văii Jiului", din această 
lună.

Luni seara, la clubul 
sindicatelor clin Uricani. 
lacătul nu era pus pe ușă. 
Probabil și de aceea, acti
vitatea acestui club nu su
feră de formalism, de 
stagnări sau salturi. Pen
tru că o viață cultura!-edu- 
cativă și artistică, bogată, 
diversă și eficientă impune 
continuitate în preocupări, 
pasiune, responsabilitate. 
Ceea ce, la Uricani, nu lip
sesc.

Mircea BUJORESCU

Not e|^N o t e \
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| Reparații 
i fără... termen i 
l ;
l :
i Activitatea clubului i
■ sindicatelor din Vulcan j 
I este, dună cum am mai i 
• informat cititorii aces- i 
I tei pagini, întreruptă i
■ deoarece clădirea a tre- i 
; cut si continuă să trea-
; că orintr-o renovare 
; completă. Există inten- 
: tii frumoase de reali- 
; zare a unei săli de 
j spectacole modernă. Ce 
: s-a făcut Dină acum ? 
j S-au ridicat ușile si ca- 
; loriferele si s-au extins 
: lambriurile din sală. E 
î adevărat, transformarea 
j sălii în stil „amfiteatru" 
i a necesitat un volum 
j foarte mare de lucru, 
ț însă, așa cum stau lu- 
î crurile acum, renovarea 
: clubului va dura foar- 
î te mult, poate chiar pî- 
i nă la... Nedeia Vulcă- 
j neană ! Din discreție 
; sau din precauție nu s-a 
j stabilit nici un termen 
:. Dentru finalizarea lu- 
; crărilor. Deci : cînd o 
i fi. o fi I
: Pînă atunci. însă, du-
: pă cum ne spunea mais- 
; trul Ștefan Munteanu. 
i care conduce formația 
i de lucru de aici. lu- 
j crările înaintează greu, 
i datorită lanțului că nu 
: există o DreocuDare 
j constantă pentru asigu- 
’■ rarea materialelor ne- 
: cesare. Stația de betoa- 
\ ne (în fata clubului) e 
: defectă, deci, beton... ; 
i încă nu au fost făcute 
: comenzi Dentru parchet 
; si mozaic. Materialele 
; cu care se lucra în ziua 
i vizitei noastre (luni — 
: n.n.) fuseseră aduse „cu 
j spinarea” de muncitorii 
: din echipă... în aceste 
î condiții, nedumerirea di- 

4 rectorului de club asu- 
; Dra datei cînd se vor 
: termina renovările este 
i justificată.
; Iar noi. adresăm în- 
j trebarea Consiliului mu- 1 
i nicinal al sindicatelor > 
j si conducerii minei ș 
; Vulcan : cînd se va ter- i 
; mina renovarea clubu-.l 
i lui ? i
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Solemnitatea înmînârii înaltului ordin tra Valentin Gri-

„Victoria Socialismului", 
tovarâșului LEONID ILICI BREJNEV

(Urmare din pag. I*

Kci)A< (IA SI ADMINISTRAȚIA» Petroșani, str. N'icolae Bălcescu — 2. telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 24 64 Kertfh. TIPARUL > Tipoeralia Petroșani, str. Nicolae BălcesctJ — 2.

P.C.U.S., președintele Pre- 
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., înaltul ordin 
al Republicii Socialiste 
România „Victoria Socia
lismului", acordat de con
ducerea Partidului Comu
nist Român și a Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a exprimat to
varășului L. I. Brejnev, în 
numele conducerii de 
partid și de stat, al său 
personal, cele mai calde 
felicitări cu prilejul înmî- 
nării înaltului ordin al Re. 
publicii Socialiste România.

In cadrul aceleiași cere
monii, conducătorii de

partid și de stat ai R, P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslova
ce, R. D. Germane, R. P. 
Mongole și R. P. Ungare 
au înmînat tovarășului Le
onid Ilici Brejnev înalte 
distincții ale țărilor res
pective.

în încheierea festivității, 
tovarășul L. I. Brejnev a 
adresat conducătorilor de

partid și de stat din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, Republica Socia
listă România și R. P. Un
gară mulțumiri, exprimînd, 
totodată, recunoștința pen
tru înaltele distincții a- 
cordate și pentru cuvintele 
calde ce i-au fost adresate 
cu acest prilej.

j
I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Trecătoarea ; 
Unirea : Fiul munților.

LONEA : Duelul.
ANINOASA i Gornis

tul.
VULCAN — Luceafă

rul : Corleone.
LUPENI — Cultural : 

Aventuri în Marea Nor. 
dului ; Muncitoresc : 
Logodnica.

URICANI : Am o 
idee.

TV
8.30 Moment folcloric.
8.40 Atenție la... ne

atenție.
9,00 întîlnire cu orches

gorescu.
9,20 Telescoală.

10.00 Telecinemateca : 
„Ultima șansă".

11.30 Telescoală.
11.50 Centre muzicale 

ale tării — Iași.
13.00 Telex.
13.05 La sfîrsit de săp

tămână.
18.35 Săptămîna poli

tică.
18.50 1001 de seri.'
19.00 Telejurnal.
19.25 Călătorie orin ta

ra mea.
20.00 Teleenciclopedia.
20.35 Film serial : „Ori

ent Expres" — e- 
pisodul 3.

21.35 Antologie umoris
tică TV.

22.10 Telejurnal. Sport.
22,30 Nocturnă TV.

I

Intervenția reprezentantului României 
în Consiliul de Securitate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpres). — Consiliul de 
Securitate a adoptat, în u- 
nânimitate, o rezoluție în 
care, conform Cartei prin
cipiilor de drept internați
onal și rezoluțiilor perti
nente ale ONU, califică 
drept inadmisibilă do- 
bîndirea de teritorii prin 
forță și condamnă de
cizia Israelului de a im
pune legile, jurisdicția și 
administrația sa în înăl
țimile Golan ca fiind nulă 
și neavenită și fără efect 
juridic pe plan internațio
nal. Consiliul cere Israelu
lui să revină fără întîrzi- 
ere asupra acestei decizii.

Consiliul de Securitate 
cere secretarului general 
al ONU să-i prezinte un 
raport asupra aplicării a- 
cestei rezoluții în următoa
rele două săptămîni, iar 
în cazul în care Israelul 
nu se va conforma, Consi
liul de Securitate se va 
reuni de urgență, cel mai 
tîrziu la 5 ianuarie 1982, 
pentru a examina luarea 
de măsuri adecvate în con. 
formitate cu Carta ONU.

Pe de altă parte, Aduna
rea Generală a adoptat, joi 
seara, în cadrul dezbateri- 
lor consacrate situației din 
Orientul Apropiat, o. rezo
luție similară prin care 
cere, de asemenea, Israe
lului să revină asupra mă
surii de anexare a înălți
milor Golan.

NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpres). — Luînd cu
vântul în cadrul dezbateri
lor Consiliului de Securi
tate, convocat la cererea 
Siriei în legătură cu deci
zia parlamentului israelian 
de a anexa regiunea înăl
țimilor Golan, reprezentan
tul permanent al României 
la Națiunile Unite, amba
sadorul Teodor Marinescu, 
referindu-se la Declarația 
„Agerpres", făcută din îm-

puternicirea guvernului ro
mân, a arătat că opinia 
publică din România, ca 
și din alte țări, a luat cu
noștință cu profundă în
grijorare de decizia parla
mentului israelian și con
sideră acest act al autori
tăților israeliene ca ilegal 
și neavenit, ca o violare 
flagrantă a principiului in. 
admisibilității anexării de 
teritorii prin forță, respec
tării' suveranității naționa
le și integrității teritoriale

a unui stat independent. .
Subliniind că decizia de 

anexare a înălțimilor Go- 
lan este nulă și neavenită, 
reprezentantul României a 
arătat că în interesul rea
lizării unei reglementări 
globale și al instaurării u- 
nei păci juste și durabile 
în Orientul Apropiat, al 
tuturor popoarelor din re
giune, parlamentul și gu
vernul israelian trebuie să 
renunțe de îndată la a- 
ceastă măsură ilegală.

i

UN OPTIMISM 
PERICULOS

Nu este chiar totul sum
bru și disperat — estimea
ză Agenția federală a 
S.U.A. pentru administra
rea țării în stare de urgen
ță. După cum ne explică 
binecunoscuta revistă „New
sweek", prea puțin cunos
cutul departament mai sus 
citat a fost creat abia re
cent, în „eventualitatea" u- 
nui război nuclear. Ultima 
dintre „activitățile" aces
tui organism constă în com
pletarea filmului său di
dactic asupra „supraviețui
rii". In acest scop, depar
tamentul cu pricina va tur
na o nouă peliculă, „cu 
mult mai optimistă". Dacă 
înainte se făcea publicita
te adăposturilor antiato- 
mice, acum accentul va fi 
pus pe „evacuarea sectoa
relor lovite". Se pare că 
cei ce planifică apocalipsul

FAPTUL DIVERS

nuclear dincolo de Ocean 
vor să-i convingă pe ame
ricani că s-ar putea salva 
nu numai cei care dispun 
de mijloacele (firește — bă
nești !) necesare construi
rii adăposturilor. Iluzia i- 
luziilor, nimic altceva de- 
cît iluzie ! Și încă o iluzie 
dintre cele mai periculoa
se ; chiar atunci cînd este 
vorba de „salvatoarele" (de 
fapt iluzoriile) bunkere an
tinucleare...

UN GHID AL 
„AUTOAPĂRĂRII"

Ziarul italian „Corriere 
della Sera" a publicat, re
cent, un plan detaliat al 
orașului Milano, care indi
că celor direct interesați

sectoarele unde „plăgile 
marilor metropole" se ma
nifestă într-o măsură mai 
mare. Aflăm astfel că cea- 
surile-brățară sînt „subti
lizate" mai ales la gară ; 
că poșetele dispar foarte 
frecvent în cartierele Lam. 
barte și Giambellino ; că 
portmoneele se „volatili
zează" pe stadionul San Si- 
ro ; că traficul de droguri 
se face îndeosebi la Baggio 
și Ungheria ; că prostituția 
înflorește la Porta Venezia 
și că cerșitul domnește în 
centrul istoric al orașului. 
Autorul acestei „încuraja
toare" sfheme termină to
tuși într-o notă 'optimistă : 
După părerea mea — spu
ne el —, în numeroase o- 
rașe din Occident există 
mult mai multe motive de 
a-ți fi teamă decît la Mi
lano...

CETĂȚENI!
Predînd sticlele și borcanele goale maga

zinelor alimentare și de legume-fructe
• la schimb
• contra marfă
• sau numerar

contribuiai la reintroducerea in circuitul eco
nomic a unor însemnate resurse materiale.

,,Cărbunele: de ta declin ta avînt“
A devenit cunoscut pu

blic faptul că „febra căr
bunelui" a cuprins țările 
dezvoltate. Circulă previ
ziunile cele mai optimiste. 
Pină în anul 2 000, Austra
lia și China își vor spori 
de cinci ori producția de 
cărbune, Statele Unite și 
India de trei ori. In total, 
lumea va produce 6,7 mi
liarde tone, față de 2,5 în 
prezent.

In trecut, scump și mur
dar, cărbunele era condam
nat la declin. Peste tot 
minele erau închise, efec
tivele minerilor se micșo
rau. Intre 1960 și 1979 pro
ducția Franței a scăzut de 
la 60 milioane la 20 mili
oane de tone; în R. F. 
Germania — de la 155 la 
85 ; în Marea Britanie — 
de la 220 la 110; în Bel
gia — de la 27 la 6,6.

Ce s-a petrecut în două
zeci de ani ? Eroare stra
tegică ? Opțiuni politice e- 
ronate ? Cum se poate ex
plica o schimbare de ten
dință atît de spectaculoa
să^

Cauza principală ține de 
un singur cuvînt: „Numai 
petrolul". 1958 este un an 
record al producției mon
diale de cărbune și, toto

dată, reprezintă momentul 
cînd prețul cărbunelui de
vine mai mare decît pre
țul petrolului greu. Pornin. 
du-se de la această evolu
ție nouă, care s-a accen
tuat, s-a edificat întreaga 
politică de recesiune a căr
bunelui. în 1962, pentru 
prima dată, producția 
mondială de petrol depă-

cît incertitudinile echipa- 
mentultir nuclear, slăbiciu. 
nea — în cursul unei lungi 
perioade — a energiilor 
noi au dus la faptul că el 
apare ca energia de tran
ziție în măsură să răspun
dă imediat creșterii consu
mului și, totodată, ca ener
gia de bază pentru viitor, 
datorită noilor tehnologii
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Din presa străină
(„AFKIQUE-ASIE") 
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șește producția de căr
bune.

„Criza petrolieră" din 
1973 a pus în evidență li
mitele unei astfel de po
litici, și revalorizarea pre
țului barilului a schimbat 
toate perspectivele. Țările 
dezvoltate și-au reamihtit 
că o bogăție dormitează 
sub picioarele lor : căr
bunele.

Este vorba de o adevă
rată comoară, intrucît căr
bunele posedă toate cali
tățile pentru a pretinde, în 
viitor, primul loc în cali
tate de produs de înlo
cuire, a petrolului ; aceas
ta, cu atît mai mult cu

de gazeificare și lichefiere. 
Tendința) spre o creștere a 
prețului real al barilului 
de petrol netrebuind să se 
inverseze, cărbunele reca
pătă puterea de concuren
ță, din punct de vedere fi
nanciar. în afară de pre
țul său, cărbunele are două 
atuuri considerabile.

Pe de o parte, rezervele 
dovedite permit să se a- 
copere consumul Franței 
timp de două mii de ani. 
Conferința mondială a e- 
nergiei estima, recent, că 
rezervele probabile sînt de 
circa 10 000 miliarde de 
tone, iar cele dovedite, a- 
dică exploatabile din

punct de vedere tehnic, în 
condițiile actuale de preț, 
de 590 miliarde de tone, 
în cea mai pesimistă din
tre ipoteze, cărbunele pare 
să poată asigura consumul 
de energie al lumii cel 
puțin patru secole. Nici 
un alt combustibil fosil 
nu oferă atîtea resurse.

Pe de altă parte, repar
tizarea sa este foarte lar
gă. întrucît aproape optzeci 
de țări posedă zăcăminte 
carbonifere. Majoritatea 
straturilor se situează în 
zona temperată de nord, 
și zece țări posedă 90 la 
sută din rezerve. U.R.S.S., 
Statele Unite, China și 
Australia sînt deosebit de 
înzestrate. Dar trebuie spus 
că puține prospecțiuni au 
fost făcute în țările în 
curs de dezvoltare. Africa 
australă, Indonezia și In
dia ar putea să vadă re
sursele lor sporind consi
derabil.

In general, se prevede un 
consum de circa 7 miliar
de tone cărbune în anul 
2000 (față de 2 miliarde, în 
1977). Cărbunele va fur
niza atunci între jumătate 
și două treimi de energie 
suplimentară, pentru viito. 
rii douăzeci de ani.

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

>rganizează concurs pentru ocuparea unui post de

— ȘEF SECTOK AERAJ

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

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

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Stoenescu finii, anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a celui care a fost bunul 
lor nas

POK IOSIF
Inmormîntarea va avea loc azi, 19 decembrie 1981, 

ora 15, în orașul Lupeni. (1 290)

SOȚIA Trandafira, fiul Mihai, nora Olga, nepo
tul Mihăiță anunță cu adîncă durere încetarea din 
viață a iubitului lor soț, tată, socru si bunic

RUSU CONSTANTIN'
Inmormîntarea are loc azi, 19 decembrie 1981, 

ora 14 de la capelă. (1 300)

SOȚIA Pușa, copiii Dana și Adu anunță că se 
împlinește un an de la dispariția celui care a fost 
un bun sot și tată

RUSU VAS1LE
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (1298)


